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VOORWOORD BIJ DE EERSTE UITGAVE.

Het is bekend, dat in onze Gereformeerde Kerken over

de grondwaarheden van onzen Cliristelijken Godsdienst

in onzen tegenw^oordigen tijd verschillend gedacht wordt.

Wanneer dit verschil ging over punten van meer onder-

geschikt belang, dan zou dit verschijnsel niet zoo veront-

rustend zijn, daar toch in dit leven door de zonde alles

onvolmaakt is, en nimmer die eenheid gevonden is en

gevonden kan en zal worden, die eens in volmaakten staat

het heerlijk deel zal zijn van allen, die door het geloof

waarlijk met Christus vereenigd zijn, en voor wie Hij bidt

dat ze allen één mogen zijn
;

gelijk die eenheid ééns

volkomen aanschouwd zal worden, wanneer de bede van

Christus vervuld zal worden : „ Vader ! ik wil, dat waar
ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt,

opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij

mij gegeven hebt."

Maar nu loopen de gedachten over de grondwaarheden

van onzen Christelijken Godsdienst onder hen, die dezelfde

Waarheid belijden, zóó zeer uiteen, dat, bij de opvatting

dier waarheden overeenkomstig het gevoelen van Dr.

Kuyper, ontstaat en ontstaan moet — zooals zelfs volgens

de „Heraut" van 14 Jan. 1894 no. 838 erkend wordt —
eene geheele verandering in de praktijk der bediening, een

geheel ander kerkelijk leven, zoodat geheel de gestalte van

het kerkelijk leven daardoor bepaald wordt.
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Daarom is het niet van zoo weinig — maar van zeer

groot belang, dat men ernstig en biddend onderzoeke, of

waarlijk het gevoelen van Dr. Kuyper is het gevoelen onzer

Gereformeerde Vaderen, en met de praktijk der godzalig-

heid het zuiverst overeenstemmende, en of het dus waar
is, gelijk zeer velen meenen, dat zij, die tot dusver die

grondwaarheden, vooral ook in de praktijk, anders hebben
opgevat, van den zuiveren grondslag zijn afgeweken, en

dus tot de oude paden terug geleid behooren te worden.

Om dat onderzoek aan de geleerden alléén over te laten,

is onverantwoordelijk, aangezien de grondwaarheden van

onzen Christelijken Godsdienst in rechtstreeks verband staan

tot de zaligheid onzer zielen, en die zaligheid ons persoonlijk

aangaat, en wij die niet kunnen en mogen overlaten aan

de zorgen van de mannen van geleerdheid en van weten-

schap, van hoeveel kracht en invloed zij ook mogen zijn.

De eisch onzes Heeren Jezus Christus : „Onderzoekt de

Schriften,'' geldt toch niet alleen geleerden, niet alleen

leeraren, maar allen tot wie het Woord des Evangelies

in den weg van Gods Voorzienigheid gebracht wordt; en

Hij, die dit eischt, heeft ook voor de mogelijkheid gezorgd,

door ons die Schriften in onze eigene taal te geven niet

alleen, maar óók, door den Heiligen Geest in Zijne Ge-
meente, in de harten van al de Zijnen te geven. Die hen

naar Zijne belofte in alle waarheid leidt, hun de Waarheid
leert verstaan, en hen vrijmaakt van de slavernij der zonde

en van hun zondig vernuft, om zich door dien Geest naar

Zijn Woord te laten leiden.

Het is mij dan ook steeds een zeer dringende behoefte

geweest, om te onderzoeken, of de nieuwe opvatting der

Grondwaarheden, waarmede ik mij nooit van harte heb

kunnen vereenigen en wier vruchten mij nimmer bevielen,

was in overeenstemming met het Woord van God, onze

Gereformeerde Belijdensschriften en de geschriften onzer

Gereformeerde Vaderen, voor zoover ik in het bezit daar-

van was, in wier geest ik door jaren van ernstig onderzoek

en ervaring meen eenigermate te zijn doorgedrongen, gelijk

toch ook elk, die God waarlijk vreest, eene éénheid 'm dtn
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geest dier Godvruchtige mannen moet opmeri<en, die, bij

verscliil in woordenkeus, toch blijl< geeft, dat ze allen

door éénen geest geleerd en geleid zijn, overeenkomstig

het Woord van God.

De vrucht van mijn ernstig en biddend onderzoek bied

ik bij deze den heilzoekenden lezer aan. Ik geef slechts

wat ik door de genade Gods geleerd heb, enkel en alleen,

om daardoor tot ernstig en biddend onderzoek op te wek-

ken.

Ik kan niet anders ; de liefde tot God en Zijne Waarheid

en het heil Zijns Volks dringt mij er toe, hoe gering en

nietig ik ben, om met alle vrijmoedigheid en in eenvoudig-

heid, naar mijne geringe krachten, mijne gedachten aan-

gaande de „nieuwe richting" uit te spreken.

Wat ik in dit eenvoudig werk in ootmoedigheid heb

neergelegd, worde ernstig en biddend onderzocht en met

Gods Waarheid vergeleken. Mijn God geve om Christus

wille, dat dit eenvoudig werk daartoe toch moge leiden.

God zegene het tot dat einde, is de hartelijke bede van

DEN Schrijver.



VOORWOORD BIJ DE TWEEDE UITGAVE.

Van verschillende zijden daartoe aangedrongen, gevoel

ik mij geroepen, om het werk „EENIGE GRONDWAAR-
HEDEN, ENZ." opnieuw uit te geven.

De eerste uitgave was spoedig uitverkocht, en tot een

tweede uitgave kwam het tot dusver niet, hoewel het werk

door niet weinigen nog verlangd werd.

Ik heb stof tot dankbaarheid aan God, Wien het behaagd

heeft naar het verlangen mijns harten dit werk in vele

handen te brengen, ook buiten ons Vaderland.

Zeer gunstig werd het ook beoordeeld, wat zeker tot

een spoedige verspreiding krachtig heeft medegewerkt.

Moge ook deze tweede uitgave er toe bijdragen, dat in

nog breeder kring ernstig en biddend onderzocht worde
het verschil, dat in onze Geref. Kerken over de grond-

waarheden van onzen Christelijken Godsdienst bestaat.

Dit verschil eerlijk te onderzoeken, met vurig verlangen

om alléén zich te willen houden aan de Heilige Schrift,

als het Woord van God, en onze daarmede overeenstem-

mende Belijdenisschriften, is roeping van elk Christen, en

zal alléén leiden tot de ware eenheid.

Daartoe zegene de Heere onze God om Christus wil ook

deze tweede uitgave.

De Schrijver.
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Voorbereidende genade.

Door voorbereidende genade moet niet worden verstaan

eenig voorbereidend werk, dat de zondaar heeft te doen,

ten einde eenige geschii<theid te bekomen om genade te

ontvangen ; maar het is, gehjk Dr. Kuyper terecht zegt,

„eene genade die zelve voorbereidt."

De Heere handelt met den uitverkoren zondaar, die tot

jaren van onderscheid gekomen is, gelijk een landbouwer

met zijn land. Niet in een onbewerkt stuk land toch

strooit deze het zaad, maar eerst bereidt hij den grond

door ploeg en egge, en daarna zaait hij het zaad daarin.

Alzoo doet ook de Heilige Geest, wanneer Hij naar Zijn

voornemen den uitverkoren zondaar wil levend maken-

Eerst bewerkt Hij hem, nog onwedergeboren en hard zijnde,

door Zijne genade, waardoor Hij allerlei middelen dienst-

baar maakt tot verwekking van onrust en ernstige bekom-
mering aangaande zijnen toestand voor de eeuwigheid.

Zijne conscientie getuigt tegen hem, en de heilige Wet
Gods veroordeeld hem. Hij gevoelt zijne verdoemelijkheid

voor God en is overtuigd van zijne onmacht ten goede,

n.1. om iets Gode welbehagelijks te kunnen doen, en ziet

zijne geneigdheid ten kwade, langs welken weg hij door

de genade Gods een bekwaam voorwerp gemaakt wordt,

om in de krachtdadige roeping het zaad des Woords tot

zijne levendmaking te ontvangen.
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Dus is de voorbereidende genade een werk des Heiligen

Geestes en niet van den mensch. Tot het geloof gekomen,

zal ieder uitverkoren zondaar den Heere danken voor deze

genade der voorbereiding, hoewel hij ze in zijne beroe-

ringen daarvoor niet kon houden.

Dit voorbereidend werk hebben de niet uitverkorene

zondaars soms met de uitverkorenen gemeen, en is dus

een zoodanig algemeen werk des Heiligen Geestes, 't welk,

gelijk Comrie zegt, bij de uitverkorenen die tot onderscheid

van jaren gekomen zijn, „gemeenlijk aan de levendmaking

voorafgaat," maar waarbij zij, hoever het ook gaat, noch-

thans dood zijn en blijven, zoolang de Heilige Geest niet

het Woord Gods als het zaad der wedergeboorte in hun

hart doet vallen.

Dr. Kuyper verstaat door „voorbereidende genade" die

genade Gods, waardoor Hij den uitverkoren zondaar vóór

zijne wedergeboorte bewaakt en leidt en voor hem zorgt;

hem doet geboren worden en opgroeien onder zulke om-

standigheden, als in overeenstemming zijn met het doel

zijns nieuwen levens, dat God voorgenomen heeft hem in

te planten.

Geen bijzondere werking des Heiligen Geestes dus heeft

Dr. Kuyper op het oog bij de beschrijving van de „voor-

bereidende genade," waardoor de doode zondaar in zijne

conscientie aangegrepen wordt en begint om te zien naar

redding zijner ziel, maar alléén die voorzienigheid Gods,

waardoor Hij in 't bijzonder over Zijne uitverkorenen waakt

en hen gadeslaat tot op het oogenblik hunner wederge-

boorte.

Men leze dienaangaande Dr. Kuyper's „Werk van den

Heiligen Geest," 2de deel blz. 116 v. v. alwaar staat: „De

zondaar van 25 jaar was toch iets anders geworden dan

het kind van 3 jaar, dat schreeuwde en dwong om zijn

zin te hebben, en slechts daarin zijn zondigen aard kon

openbaren.

„In al die jaren is de zondaar toch opgegroeid. Wat

in hem sluimerde en in het verborgen school, trad allengs

naar buiten. Invloeden hebben op hem gewerkt. Kennis
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is opgenomen en vermeerderd. Talenten zijn ontloken en

ontv/ikkeld. Er is een herinnering en heugenis, en daarmee

een schat van levenservaring opgedaan. Onder wat zon-

digen vorm ook, er is toch een karakter gevormd, en in

dat karakter zijn bepaalde trekken tot belijning gekomen-

Uit het kind wierd een man, een persoon, een iemand, die

op andere wijze dan een ander leeft, bestaat, denkt en

ziet. En in dit alles nu, zoo belijdt de kerk van Christus,

is de hand van den alomtegenwoordigen en alvermogenden

God. Die is het, die ook in de jaren van onbekeerdheid

zijn schepsel stuurt en leidt en richt op het door Hem
gewilde doel. Als straks de zonne der genade doorbreekt,

zal het niet onverschillig zijn, in welken toestand de door-

brekende genade den zondaar vinden zal, en het is daarom,

dat God de Heere zelf dien toestand voorbereidt.

,,.... Voorbereidende genade nu is nooit eenige andere

dan uitsluitend die genade, die aan de inplanting van het

nieuwe leven voorafgaat, zoodat bij personen, aan wie dat

nieuwe leven reeds vóór den heiligen Doop in hunne prille

jeugd is ingeschapen, de voorbereidende genade reeds vóór

hun Doop ophield.

„Voorbereidende genade" in enger zin grijpt dus eigenlijk

slechts plaats bij dezulken, bij wie de inplanting van het

nieuwe leven op later leeftijd plaats grijpt, kort voor de

doorbreking van hun bekeering. Want is het eenmaal bij

den zondaar tot de inplanting van dat nieuwe leven geko-

men, welnu, dan is hij er ook ; dan is hem genade en in

kiem alle genade geschied ; en kan dus, wat er is, ook

niet meer worden voorbereid.

„. . . V/at de voorbereidende genade doet, is alleen, dat

God de Heere ons leven zóó schikt en onzen gang door

de wereld zóó regelt, en onze ontwikkeling zóó inricht,

dat we, eenmaal door Zijn uitsluitende werking ten leven

gebracht, de gesteldheid bezitten, die noodig is voor de

taak, die Hij ons in het Koninkrijk heeft opgelegd."

Hoewel al hetgeen door Dr. Kuyper over „voorbereidende

genade" alzoo gezegd is, op zich zelf waarheid is, wijl

het buiten allen twijfel waar is, dat, ook volgens de Heilige
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Schrift, niets geschiedt, zonder het bestuur des Allerhoog-

sten, en de Heere in dat bestuur in 't bijzonder waakt

voor Zijne uitverkorenen, ook vóór hunne wedergeboorte,

zoo is het toch dit niet, wat door onze vroegere gerefor-

meerde en godzalige godgeleerden daardoor werd verstaan.

In de gelijkenis van den Zaaijer, (Matth. 13 : 3—8,

18—23,) verklaart de Heere Jezus, dat het zaad, d. i. het

Woord Gods, soms bij den weg, soms op steenachtige

plaatsen, soms onder de doornen en soms in goede aarde

gezaaid wordt. Die goede aarde is toch niet het zaad der

wedergeboorte, dat reeds in het hart ingeplant was ; want

het zaad der wedergeboorte is het Woord Gods, dat ver-

kondigd wordt (1 Petr. 1 : 23 en 25) en dat in de aarde

of het hart nog niet ontvangen was ; — ook niet een van

nature goed hart, waarin het goede zaad, n.1. het Woord
Gods, wortel kan schieten ; maar het is blijkbaar een

toebereid hart, waarin echter nog het zaad des Woords tot

levendmaking gezaaid moest worden.

Dus is het niet in dien zin goede aarde, als of het hart

van nature beter ware dan alle andere harten, maar in

dien zin, dat God het hart van zijnen uitverkorene, tot

wien Hij Zijn Woord brengt, vooraf toebereidt, door zoo-

danige middelen als Hij verkiest, waarna Hij dan door

middel van de verkondiging des Woords, dat zaad des

Woords in zulk een toebereid hart zaait, en dit zaad des

Woords vergezeld doet gaan met zijn levendmakenden

Geest, waardoor de geestelijk doode zondaar het geestelijke

leven ontvangt in de geloofsvereeniging met Jezus Christus,

in Wien het leven is en in Wien hij vrucht draagt.

Met deze beschouwing komt overeen hetgeen Alexander

Comrie in zijne „Verklaring van den Vil Zondag van den

Heidelb. Catechism.", uitgegeven door Dr. A. G. Honig in

1896 te Utrecht, beginnende vanaf blz. 41 en v. v. zegt

over het „voorbereidend werk tot de wedergeboorte of de

levendmaking van den zondaar en het instorten van het

zaligmakend geloof in hem in die levendmaking," welke

werkingen hij echter Wever „voorafgaande dingen" genoemd
wil hebben. Nadat hij eerst heeft gesproken over het ver-
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schil, dat hierover tusschen de Engeische en de meeste
Nederlandsche godgeleerden bestaat, alhoewel hij het meest
maar een woordenstrijd acht, geeft hijzelf als zijn gevoelen

te kennen dat „er niets klaarder is, dan dat de Geest eerst

de Wet gebruikt om den zondaar te dooden, door derzelver

eisch en vloek in de conscientie te doen indringen, om den

zondaar te benauwen, te verschrikken en te doen wanho-
pen, om ooit ofte immer door iets in zichzelven tot de

genade te komen, voor en aleer Hij het Evangelie

gebruikt om hem levend te maken.

„ . . . . De uitwerkingen, die wij opgegeven hebben,

worden niet veroorzaakt door onze bloote natuurlijke ken-

nis van de Goddelijke Waarheden, waarin wij zeer kunnen

vorderen, noch door de kracht van onzen wil, maar door

het Woord en den Geest van God, met dat Woord
gepaard gaande; waardoor, schoon de Geest van

God geen bovennatuurlijk leven instort. Hij nochthans zoo

krachtig op onze zielen werkt door het Woord, dat wij

dat eenigszins met betrekking tot ons zelven verstaan,

daarbij bepaald worden en de uitwerking daarvan gevoe-

len, tot veroorzaking van die aandoeningen en uitwerkin-

gen, die wij in ons gevoelen. Dit is zoo klaar in de

dagelijksche ondervinding, dat het niet behoeft bevestigd

te worden." Deze werkingen noemt Comrie „niet levend-

makende, geloof-insfortende en wederbarende maar alléén

werkingen, niet van den Geest van Christus, maar van den

Geest Gods."

Verder vervolgt hij : „Deze werkingen des Geestes in,

met en door het Woord, worden de gemeene werkingen

des Geestes genoemd ; en voorzooverre het Woord twee

deelen heeft, die op onzen zedelijken staat betrekking

hebben, zoo worden deze werkingen van den Geest, en

de Geest die ze veroorzaakt, genaamd de Geest der

dienstbaarheid tot vreeze; vermits deze bestaan in een

aandringen van de vurige Wet Gods met alle derzelver

vervloekingen op de conscientie, ter veroorzaking van

vreeze, schrik en benauwdheid; of zoo de Geest het

woord van het Evangelie door gemeene werking tot ons
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brengt, dan worden wij eenige blijdschap en verlichting

en smaak van de hemelsche gaven deelachtig, die schielijk

verdwijnen. Zonder dit onderscheid zijn er onnoemelijke

plaatsen van Gods Woord, die wij nimmer zouden kunnen
verstaan.

„In deze voorafgaande dingen kunnen de uitwerkingen

somtijds zeer groot zijn, naarmate Gods Geest de Wet of

het Evangelie met Zijne gemeene werkingen vergezelt, de

voorwerpen ontdekkende, die hunne betrekkingen hebben
tot ons, in den stand waarin wij zijn. Dus is het geen

wonder aan de eene zijde, wanneer de menschen hunne
zonde in de wet zien, en begrijpen dat zij onder Gods
toorn en vloek liggen, en indien zij zoo komen te sterven

eeuwig verloren gaan zullen, dat dan de banden hunner

lendenen los worden, en dat zij de vreeselijkste verschrik-

kingen, ontsteltenissen en beroeringen hebben, waarin zij

bezwijken, en brullen als leeuwen wegens de dingen, die

zij ondervinden en tegemoet zien ; en aan de andere zijde,

dat zij, eenigermate denkende verlost te zijn of te worden,

hoe ongegrond die gedachte ook mag zijn, van blijdschap

als verrukt worden, en schijnen kunnen als opgetogen en

buiten zichzelven te zijn. Nu moeten wij nooit denken,

dat in degenen, die dit alles ondervinden, eenig nieuw
vermogen ingestort is totnogtoe, maar dat de Geest door

het Woord hun aangeboren vermogen, dat lang in een

zorgeloozen slaap der zonde als dood lag, wakker maakt,

om de voorwerpen, die eene betrekking tot hen hebben,

en waartoe dit vermogen genoegzaam in staat is, te be-

grijpen, en daardoor aandoeningen te hebben, naarmate de

waarheid, in betrekking tot zulk een voorwerp, onweder-
sprekelijk aan hun gemoed betoogd Vv^ordt ; dit is klaar in

de verdoemden in de hel; deze krijgen, om den worm die

knaagt zóó aan het knagen te brengen, dat de oogen
weenen en de tanden knersen, geen nieuwe vermogens of

hebbelijkheden, om zich daarvoor vatbaar te maken. O,

neen! maar God doet alleen de vurige bhksemstralen van

zijne vervloekende en verdoemende wet, oogenblikkelijk

als een rivier van vuur en sulfer in hun binnenste indrin-
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gen. En dat wi] niet zulke voorwerpen hier op aarde

hebben, geUjk er in de hel zijn, zulks komt alleen van

Gods oogmerken en wijze bestiering, om het menschdom
in zijne roeping en voortteling van een zaad Gods onbe-

lemmerd voor eenigen tijd te laten voortgaan, om hun den

drinkbeker der verbolgenheid ten laatste in de hand te

stellen ; maar werd van een ieder geloofd dat zijn staat

is, zooals die is, elk zoude een Magormissabib, een schrik

van rondom, zijn.

„Al die voorafgaande dingen, die men in meer of minderen

trap gemeenlijk ziet in de menschen, die tot jaren van

onderscheid komen, zijn in hunne eigen natuur en aard

geenszins met de zaligheid gepaard, noch hebben den

minsten invloed om die te bekomen ; maar zijn eigenlijk

gesproken, het leven der zonde in de conscientie, waarvan

Paulus spreekt, als hij zegt Rom. Vil : 9, dat toen de wet

kwam de zonde weder levend werd" „voor welke

een ieder openligt, en die alleen gemist worden voor een

tijd door de onbegrijpelijke ongeloovigheid aan de waarheid

van Gods heilige Wet.

„Schoon zij" zoo vervolgt hij verder „in en uit hunne

eigene natuur niet zaligmakende zijn, nochthans is het

Gods gemeene weg, om altoos de Wet op de conscientie

van bejaarden eerst te gebruiken, om hen daardoor bij

zich zelven rampzalig te maken ; en zoo men dit niet wil

toestaan, dan spreekt men het Woord Gods en de bevin-

ding van alle eeuwen tegen, en maakt zich zelven ten

eenenmale bespottelijk en verachtelijk, en men geeft een

duidelijk bewijs, dat men nooit zijne ellende door de Wet
heeft leeren kennen. Dewijl derhalve deze dingen gewoon-

lijk voorafgaan, in eene mate en trap, die God dan eens

grooter met de allerontzaggelijkste beroeringen, dan eens

met meer bedaardheid in dezelve geeft, zoo is het te

vreezen, dat zij die zich daartegen kanten, zullen bevonden

worden tegen God te strijden, dewijl dit werkingen van

den Geest en van het Woord zijn.

„. . . . Schoon al de genoemde dingen, die de levend-

making in de bejaarden voorafgaan, in hunne eigen natuur
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niet zaligmakend zijn, maar dikwerf overgaan en verdwijnen,

ja geheel uitgebluscht worden, door de vijandschap van

den wederspannigen en vijandigen wil, en dat zij gemeen

zijn aan sommige verworpelingen zoowel als aan vele

uitverkorenen, die tot jaren van onderscheid komen ; noch-

thans gelooven wij heiliglijk, dat gelijk God een bijzondere

bestiering en beöoging heeft in Zijne geheele voorzienigheid

omtrent de uitverkorenen, zoowel vóór als na de bekeering,

Hij hen ook met een oogmerk onder deze tucht van de

vurige Wet stelt, om hen daarvoor te doen vallen, en om
in hen ten onder te brengen al de hoogten van eigen werk,

die zich tegen de vrije genade verheffen, en om Zijnen

weg voor Christus en de vrije genade te banen, zoodat

de Heiland, als Hij hen levend maakt, hen gestaltelijk dood
bij zich zelven vindt; de dingen die hun gewin waren,

schade en drek achtende, en onder een gevoel, dat zij zoo

geheel dood zijn, dat als de zaligheid om een zucht, of

zooveel als een schrapsel van een nagel moest bekomen
worden, zij dan eeuwig zouden moeten verloren gaan. Of

er nu, boven en behalve het gezegde, eenig inwendig on-

derscheid bestaat, tusschen de dingen, die de levendmaking

voorafgaan, zooals de verworpelingen en de uitverkorenen

beiden deelachtig worden, is eene vraag van gewicht. Wij

kunnen er veilig op zeggen: V\ Dat terwijl ze aan de

verworpehngen gegeven worden uit Gods rechterlijken

toorn, ze den uitverkorenen gegeven worden uit Gods
liefde, als een God, die met hen, schoon vijanden zijnde,

verzoend is. 2^. Dat God een bijzonder oog op hen in

dezen houdt, zoodat zij van God bijgestaan en bewaard

worden voor de groote uitersten van de diepste wanhoop
en het gaan tot den strop met Judas. 3°. Dat God de

maat en trap wijselijk bepaalt, gevende den eenen meer

en den anderen minder van deze verschrikking, dewijl Hij

het beste weet, wat voor een ieder, naar zijne omstandig-

heden en gesteldheden des lichaams, noodig is. 4". Dat

Hij, hoe lang of kort zij duren, en hoe groot of klein de

trap van de beroeringen zijn moge, evenwel een ieder

Zijner uitverkorenen daardoor zoo in den dood doet vallen,
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dat zij door werkzaamheden van hunne zijde niet tot de

genade i<unnen opklimmen, maar zoo gestaltelijk dood

worden bij en in zichzelven, en dus langer of korter blij-

ven, totdat de vrijmachtige God door Zijne wederbarende

kracht hen levend maakt, en door de werking Zijns Heili-

gen Geestes, Zijnen Zoon in hunne zielen openbaart, zooals

Hij hun van God geworden is tot wijsheid, rechtvaardig-

making, heiligmaking en volkomen verlossing."

Tot zoover Comrie.

Hiermede in overeenstemming schrijft onze zeer god-

vruchtige en geoefende Wilhelmus a Brakel in zijn „Rede-

lijke godsdienst," 1ste deel, nieuwe uitgave 1855 te Nijkerk,

blz. 744 V. V. over hetzelfde onderwerp het volgende

:

„God roept allen die onder de bediening zijn, waarschu-

wende hen voor verderf, en noodigt ze tot zaligheid, en

toont hun den weg, Jezus Christus. Velen geven gansch

geen acht daarop, en laten het daar, als eene zaak die hun

niet aangaat. Anderen hooren eens, maar gaan weer henen

;

anderen worden overtuigd en ontvangen gemeene werkin-

gen des Heiligen Geestes
;
gemeene noem ik ze, omdat

beide uitverkorenen en onbekeerden die deelachtig worden

;

deze zijn gemeene overtuigingen van zijnen ellendigen staat»

bevatting en indruk van zaligheid en verdoemenis, schrik

voor den toorn Gods, kennis van den Heere Jezus en de

verborgenheden des geloofs, hoogachting van den staat der

kinderen Gods, een wensch om mede een van die te zijn,

opzetten om zich te bekeeren, bidden, lezen van Gods

Woord, historisch geloof, zich te voegen bij de godzaligen,

de grove besmettingen der wereld te ontvlieden, en dergelijke.

„Deze zaken worden èn uitverkorenen èn onbekeerden

beide wel deelachtig, hoewel het gelooflijk is, dat de uit-

verkorenen, wien deze bewegingen voorbereidingen zijn tot

de wedergeboorte, die zaken wel in meerder trap ontvangen

;

doch ook dan zijn ze dood, en zijn niet nader aan het

leven, alsof ze die bewegingen niet hadden ; die voorbe-

reidingen zijn geene beginselen van het leven, en ook, zij

komen niet voort uit den mensch zelf, maar zij zijn wer-

kingen Gods in den mensch.
2
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„Velen van deze geroepenen laten het bij eene Felix-

vrees, eene Agrippa's-beweging, eene Sauls-bekeerlng en

Pharao's-verandering blijven, en keeren wel weder met

den hond tot zijn uitbraaksel, en met de gewasschene zeug

tot de wenteling in het slijk, en gaan hunnen ouden gang.

„Anderen nemen de waarheden met vreugde aan, en

schieten ras op, maar hebben noch wortel, noch ware

vrucht, schoon er eene gedaante van godzaligheid mocht

bijkomen. Zij houden het met de godzaligen en de god-

zaligheid, zoolang zij hun belang daarmede vinden ; maar

als verdrukkingen komen om des Woords wil, of als ze

met dien weg te verlaten, meer eer of winst zien te doen

dan verlaten ze denzelven, en worden v/el de bitterste

vijanden.

„Maar in de uitverkorenen, in welke de Heilige Geest,

met oogmerk om hen te bekeeren, de gemeene werkingen

werkt, blijven de bovengezegde zaken bestendiger, en als

zij schijnen geheel weggegaan te zijn, zoo blijft er nog

wat smeulen, en zij komen telkens wederom boven, en de

aanvallen komen rasser op elkander ; en gaan dieper en

ernstiger ; verdoemd te worden doet sommigen de haren

te berge rijzen van verschrikking, de zaligheid, vergeving

van zonde, verzoening en vrede met God, Gods liefde tot

hen, en wederom God te kennen, te vreezen, lief te hebben^

te gehoorzamen en te verheerlijken, zijn hun zoo beminne-

lijk, dat ze hunne zielen niet gerust kunnen stellen zonder

die ; vergeten ze dit eenigen tijd door deze of gene gele-

genheden of begeerlijkheden, de zaak blijft evenwel in den

grond huns harten, de ernst verdubbelt en dobbelt wederom

op, zij bevinden zich van alle zaligheden ontbloot, en zij

moeten ze hebben, het kost wat het kost."

Totzoover Brakel.

Die gaarne wenscht te weten, hoe God de Heilige Geest

verder in zulk een' uitverkorene doorwerkt, tot hij eindelijk

geheel verloren in zichzelven in en door den Heere Jezus

het leven vindt, die leze het vervolg van dat stuk, waarin

dit werk Gods in het hart van Zijn' uitverkorene als een

voorbereidend werk, aan de levendmaking voorafgaande^
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doch waarbij niemand het juiste oogenblik dier levendma-

i<ing bepalen i<an, zóó naar het leven beschreven wordt,

dat alle in waarheid Jezus zoekende zielen de lezing daarvan

kan worden aanbevolen.

Hetgeen Comrie in overeenstemming met Brakel door

„voorbereidend werk" of „voorbereidende dingen," aan de

wedergeboorte of levendmaking bij bejaarden voorafgaande,

verstaan wil hebben, verschilt alzoo zeer van hetgeen Dr.

Kuyper daarvoor houdt. Al wat toch Dr. Kuyper tot het

voorbereidend werk, of zooals hij het noemt „voorberei-

dende genade" brengt, gaat niet verder, dan de bijzondere

voorzienigheid Gods omtrent Zijne uitverkorenen vóór

hunne wedergeboorte of levendmaking. Immers Dr. Kuyper

verklaart dat, wat de voorbereidende genade doet, alleen

is „dat God de Heere ons leven zoo schikt en onzen gang

door de wereld zóó regelt en onze ontwikkeling zóó

inricht, dat we, eenmaal door Zijn uitsluitende werking ten

leven gebracht, de gesteldheid bezitten, die noodig is voor

de taak, die Hij ons in het Koninkrijk heeft opgelegd."

Maar volgens Comrie gaat die voorzienigheid Gods ten

opzichte zijner uitverkorenen zoowel vóór als na hunne

bekeering, zoodat hij die niet kan aangemerkt hebben, voor

het door hem omschreven voorbereidend werk Gods,

alléén aan de levendmaking voorafgaande.

Trouwens, wanneer Dr. Kuyper het in dezen met Brakel

en Comrie eens ware, dan zou hij in strijd moeten komen
met zijne beschouwing over de wedergeboorte.



II.

De Roeping.

De roeping is algemeen, en dan omvat zij degenen, tot

wie God de Heere door de verkondiging des heiligen

Evangelies de roepstem tot geloof en bekeering laat komen ;

en zij is bijzonder, en dan omvat zij alléén de uitverkore-

nen, aan wie de Heere niet alleen Zijn Evangelie uiterlijk

doet prediken, maar óók die prediking vergezeld doet gaan

met Zijnen levendmakenden Geest ; zijnde deze bijzondere

roeping alzoo krachtdadig en onwederstandelijk, gevolg

van Gods eeuwige en vrije verkiezing, (Rom. 9 : 11) zon-

der aanmerking van eenige geschiktheid, als zijnde van

nature alle geroepenen even ongeschikt en geheel verdor-

ven, en onbekwaam, maar ook gansch onwillig om God
boven alles lief te hebben en Zijne geboden te bewaren,

en alzoo dood in zonden en misdaden ; volgende deze

krachtdadige roeping niet op de wedergeboorte of eerste

levendmaking, maar gaande daaraan vooraf, waardoor de

Heere het hart van zoodanigen geroepene opent, zoodat

hij inwendig zich gedrongen gevoelt, om acht te nemen

op hetgeen door den Dienaar des Evangelies gesproken wordt.

Met deze omschrijving van het leerstuk der „roeping",

gegrond in Gods Woord en overeenkomende met onze

Belijdenisschriften en het gevoelen onzer oude gerefor-

meerde vaderen, komt evenwel het gevoelen van Dr.

Kuyper niet overeen.
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Immers Dr. Kuyper leert dat de krachtdadige roeping

alléén zich richt tot degenen aan wie reeds het vermogen

geschonken is om te kunnen hooren, en dus niet tot

dooven, maar tot hen die reeds wedergeboren en dus

levendgemaakt zijn, maar nog sluimeren, zoodat door de

roeping het vooraf door God ingeplante, nog sluimerende

leven, gewekt wordt.

In zijn „Werk van den Heiligen Geest," 2de deel, 4de

Hfdst. zegt Dr. Kuyper o. a., sprekende over de „roeping"

door het Woord en door den Geest : „Ook dit is een

daad Gods, die gemeenlijk door den dienst der Kerk

instrumenteel bediend wordt. Deze krachtdadige roeping

richt zich niet tot dooven, maar tot dezulken die hooren

kunnen. Dus niet tot dooden, maar tot herborenen, die

evenwel nog sluimeren."

„. . . . Het Woord wordt gepredikt en op hetzelfde

oogenblik stort de Heilige Geest aan het geloofsvermogen

de werking in, en zoo komt het dan, dat de roepinge

Gods eene krachtdadige roeping wordt, dat is zulk eene,

die maakt, dat de slapende op moet staan en feitelijk ook

op staat."

„. . . . Alles toch wat strekt om den reeds wedergebo-

rene, maar in wien het nieuwe leven nog sluimert, nu ook

ten leven te wekken, heet geen „voorbereidende genade,"

maar heet „roeping."

Voorts nog in Hfdst. 5, o. a. : „Dit „roepen" nu van

den Heiligen Geest," (waarmede Dr. Kuyper, gelijk hij iets

eerder verklaart, bedoelt de krachtdadige roeping uit de

duisternis tot het licht, rekenende er op, dat de geroepene

komen kan, wijl hij die geroepen wordt, ondersteld wordt

te kunnen komen) „gaat alzoo uit, in en door de prediking

van het Woord, en is een roepen tot den reeds wederge-

borenen zondaar, om op te staan uit zijn dood en Christus

over zich te laten lichten.

„Niet een „roepen" van personen, die nog niet weder-

geboren zijn, maar van wedergeboren personen, eenvoudig,

omdat de niet wedergeborenen nog geen hoorend oor

hebben.
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„Wel richt zich dan de prediking van zendeling en

bedienaar des Woords ook tot anderen, maar dit is met

het gezegde geenszins in strijd.

„Vooreerst niet, omdat er ook een uitwendig roepen

bestaat tot onwedergeborenen, om hun alle verontschuldi-

ging te ontnemen, en juist te doen uitkomen, dat ze geen

gehoor hebben."

„En ten andere, overmits de dienaar des Woords vol-

strekt niet weet, wie wel en wie niet wedergeboren is, en

hij dus geen onderscheid maken mag."

„. . . . Is er — zie hier de vraag, waaraan we thans

toekomen, — is er in de roeping medewerking van den

uitverkorene, ja, dan neen ?

„En hierop nu antwoorden we bevestigend ; want het

roepen heeft geen doel en is dus geen roepen in vollen,

rijken zin, tenzij de geroepene hooren kan, en wel zóó

diep en doordringend hooren, dat het indruk op Iiem

maakt, hem van zijn plaats dringt en dwingt om aan God
te gehoorzamen.

„Vandaar dat onze vaderen, duidelijkheidshalve, steeds

onderscheid maakten tusschen de gemeene en krachtdadige

roeping."

Uit al deze aanhalingen blijkt dus duidelijk, dat Dr.

Kuyper door de „krachtdadige roeping," in onderscheiding

van de „gemeene roeping" verstaat die werking Gods,

waardoor Hij den uitverkoren zondaar, die door Hem te

voren reeds wedergeboren was, door een tweede genade,

n.1. door de verkondiging des Evangelies en de werking

des Heiligen Geestes krachtdadig roept en daardoor het

nieuwe levensbeginsel,- dat dusver nog in hem sluimerde,

opwekt en wakker maakt tot bekeering.

Hiertegenover leert tocli de Heilige Schrift bij Rom.
8 : 30, niet dat God de wedergeborenen, maar de /e

voren verordineerden roept.

Dat de „roeping" geschiedt door middel van de verkon-

diging des Evangelies, daarover is geen verschil. Wanneer
dus de Apostel Paulus bij Efeze 2 : 1 zegt van de geloc-

vige Efeziërs : „U heeft Hij mede levend gemaakt," dan
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is die levendmai<fng toch geschied door middel van de

prediking des Evangelies, geHjk uit het verband noodzake-

lijk moet worden opgemaakt ; waardoor zij geroepen zijn,

daar zij te voren dood waren door de misdaden en de

zonden, waarin zij eertijds gewandeld hadden.

Dit volgt ook uit 1 Cor. 4 : 15ö, alwaar Paulus óók het

Evangelie als middeloorzaak noemt, waardoor de Corin-

thische gemeente door hem geteeld was ; welk woord,

daar hij zich in onderscheiding van leermeesters in Chris-

tus, hun geestelijken vader noemt, hier toch te kennen

geeft een baren of wederhoren. Waarmede Paulus natuur-

lijk niet zeggen wil dat hij dit werk gedaan heeft ; want

hijzelf kon, gelijk hij elders zegt, slechts p/anfe;?, en ApoUos

nat maken ; maar hij wil zeggen, dat hij daartoe het m.id-

del was geweest ; terwijl de eigenlijke oorzaak hunner

levendmaking de Heere was geweest, die in de krachtdadige

roeping door Zijn Woord en Geest ook hen levendgemaakt

had, gelijk de geloovigen te Efeze.

Waarmede ook overeenkomt 1 Petr. 1 : 23 en 25, alwaar

wel niet uitdrukkelijk over de „roeping" gesproken wordt,

maar waaruit toch duidelijk is, dat de wedergeboorte plaats

had gehad door middel van het levend en eeuwigblijvend

Woord van God, nl. het Woord dat onder de verstrooide

vreemdelingen, die immers evenals de Efeziërs te voren

dood waren in zonden en misdaden, verkondigd was, ge-

paard met de krachtdadige werking des Heiligen Geestes,

zonder welken levendmakenden Geest de uitverkoren zQn-

daar, ook bij de krachtigste evangelieprediking, dood blijft.

In verband met welke gedeelten der Heilige Schrift moet

aangenomen worden, dat Jacobus 1 : 18 doelt op de We-

dergeboorte als eerste levendmaking, door het Woord der

waarheid, als hij zegt : „Naar Zijnen v/il heeft Hij ons

gebaard door het Woord der Waarheid, opdat wij zouden

zijn als eerstelingen Zijner schepselen ;" — welke woorden

zeer duidelijk wijzen op de vrije verkiezing Gods, en de

daaruit voortgevloeide krachtdadige roeping en levendma-

king door het Woord der Waarheid, waarmede niet anders

dan het gepredikte Woord kan bedoeld zijn.
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t Is volkomen waar, wat Dr. Kuyper zegt, dat een

geroepene niet hooren kan, zoo lang hij dood is en geen

gehoor heeft. Maar ook Lazarus had immers geen hoorend

oor, toen Jezus hem riep om op te staan ? Zijne opwek-
king was toch geen opwekking uit den slaap, maar immers

uit den dood ? Maar voor den Heere is het toch waarlijk

geen grooter wonder om een doode op te wekken, dan

om een hardslapende te doen ontwaken ?

Evenzoo is het voor den Heere geen grooter wonder
om door middel van Zijn Woord, dat door Zijnen dienaar

verkondigd wordt, en de werking Zijns Heiligen Geestes,

een' geestelijk doode op te wekken en op het zelfde

oogenblik hem het gehoor te geven en te doen hooren,

dan om een geestelijk sluimerende, maar die als zoodanig uit

zich zelf nog niet hooren noch opstaan kan, te doen ontwaken.

Doch laat ons nagaan, of niet ook onze Belijdenisschriften

duidelijk leeren, dat de „krachtdadige roeping" niet uitgaat

tot de reeds wedergeborenen en levendgemaakten, maar

tot de geestelijk dooden, tot de onwedergeborenen, doch

door God ten leven verordineerd.

Art. 22 van de Belijdenis des geloofs der Gereformeerde

Kerken in Nederland zegt o.a. : „Wij gelooven, dat, om
ware kennis dezer groote verborgenheid (waarvan in het

vorig artikel gesproken was) te bekomen, de Heilige Geest

in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus

Christus met al Zijne verdiensten omhelst. Hem eigen

maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt."

Hier wordt dus beleden niet waardoor, maar dat de

Heilige Geest is de Werkmeester van het oprecht geloof.

Maar in art. 24 wordt beleden waardoor de Heilige Geest

het oprecht geloof in onze harten ontsteekt en wat dit

werk Gods in den uitverkoren mensch te weeg brengt.

„Wij gelooven" — zoo staat daar — „dat dit waarachtige

geloof in den mensch gewrocht zijnde door het gehoor des

Woords Gods en de werking des Heiligen Geestes, hem
wederbaart en maakt tot een nieuwen mensch, en doet

hem leven in een nieuw leven, en maakt hem vrij van de

slavernij der zonde."
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Al moge onze Belijdenis op dit punt zeer kort zijn, toch

is het uit de aangehaalde woorden duidelijk, dat de Heilige

Geest het geloof, het nieuwe levensbeginsel, in den mensch

ontsteekt, en dit in hem gewrocht zijnde (hetwelk ge-

schiedt door het gehoor des Woords Gods en de werking

des Heiligen Geestes) zoo is hij wedergeboren en gemaakt

tot eenen nieuwen mensch, doende hem leven een nieuw

leven, hem vrij makende van de slavernij der zonde.

Al wil men nu ook hier het woord „wedergeboren,"

opvatten in ruimeren zin, toch moet het ontsteken van het

geloof hier opgevat worden als het mededeelen van een

nieuw levensbeginsel, dus als de eerste levendmaking,

waarvan gezegd wordt dat dit geschiedt door het gehoor

des Woords en de werking des Heiligen Geestes. Wel
wordt dit werk Gods hier geen krachtdadige roeping ge-

noemd, maar toch geven genoemde woorden onzer Belij-

denis hetzelfde te kennen; en blijkt het voldoende dat ook

zij het gevoelen van Dr. Kuyper weerspreekt, als zou de

krachtdadige roeping zich richten tot degenen die reeds

wedergeboren, reeds levendgemaakt zijn en reeds hooren

kunnen.

Het is toch waarlijk geen klein en onbelangrijk verschil,

te leeren dat de krachtdadige roeping alleen geestelijk

sluimerenden, die dus niet meer dood zijn, wakker maakt,

of, gelijk ook onze Belijdenis duidelijk te kennen geeft, te

leeren dat die roeping geestelijk dooden levend maakt.

Dit laatste, niet het eerste volgt uit de aangehaalde woor-

den onzer Belijdenis.

Maar al mocht dit voor allen nog niet zoo duidelijk zijn,

dan vergelijke men daarmede het derde en vierde hoofdstuk

van de „Vijf artikelen tegen de Remonstranten," die toch

tegen de genoemde woorden onzer Belijdenis wel niet

zullen strijden, maar als het ware de bedoeling dier woor-

den nader omschrijven. § VIII vangt aan met de „roeping''

zeggende : „Doch zoovelen als er door het Evangelie

geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen" ....
En terwijl in § IX gezegd wordt, dat de schuld van dat

er velen door de bediening des Evangelies geroepen zijnde
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niet komen en niet bekeerd, — welk woord hier in verband
met de volgende § § zeggen wil levend gemaakt — wor-
den, ligt in degenen die geroepen worden, daar toch immers
de mensch, door God in Adam gemaakt dat hij Hem konde

gehoorzamen, om eigen zonde verloren gaat, zoo wordt

in § X aan Gods eeuwige verkiezing in Christus toege-

schreven, dat anderen door de bediening des Evangelies

geroepen, komen en bekeerd worden, wat ook hier in

verband met de volgende § § de eerste bekeering of

levendmaking beduidt ; welke uitverkorenen Hij in den tijd

krachtiglijk roept, met het geloof en de bekeering begiftigt

en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het Ko-

ninkrijk Zijns Zoons overbrengt. En dan volgt in § XI

eene nadere omschrijving nog Van de wijze waarop God
dit Zijn eeuwig welbehagen, in de vorige § § bedoeld, in

de uitverkorenen uitvoert, onder deze woorden : „Voorts,

wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen

uitvoert en de ware bekeering in hen werkt, zoo is het,

dat Hij niet alleen hun het Evangelie uiterlijk doet predi-

ken, en hun verstand door den Heiligen Geest krachtiglijk

verlicht, om recht te verstaan en te onderscheiden de

dingen, die des Geestes Gods zijn : maar Hij dringt ook

tot in de binnenste deelen des menschen met de krachtige

werking van denzelfden wederbarenden Geest; Hij opent

het gesloten hart. Hij vermurwt het harde, besnijdt het

onbesnedene; in den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden,

en maakt dien van dood levend, van kwaad goed,

van niet willende gewillig, van wederspannig gehoorzaam
;

Hij beweegt en sterkt dien wil alzoo, dat hij als een goede

boom vruchten van goede werken kan voortbrengen."

Waarna in § Xli dit werk nog nader wordt omschreven

als „die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping,

opwekking uit de dooden en levendmaking, dewelke God,

zonder ons, in ons werkt," niet door middel van de uiter-

lijke predikatie a 1! é é n, maar mede door de krachtdadige

werking des Heiligen Geestes, zooals ook in de vorige §
gezegd wordt.

Hier wordt alzoo duidelijk gehandeld over de „kracht-
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dadige- roeping" en hetgeen de Gereformeerde Kerken

daardoor hebben te verstaan, en bHjkt hieruit middagklaar

dat die „roeping" geschiedt door middel van de prediking

des Woords, echter daardoor /z/ef alléén, maar mede door

de krachtdadige werking des Heiligen Geestes ; en dat die

„roeping" zich niet richt tot degenen, die reeds levendge-

maakt zijn, maar tot degenen, die nog geestelijk doodz\\n,

maar door die „krachtdadige roeping" levendgemaakt worden.

Laat ons nu verder zien wat ten aanzien van dit leerstuk

het gevoelen is van Calvijn en andere erkende gerefor-

meerde godgeleerden, van vroegeren tijd.

Calvijn zegt in zijn „Institutie," uit het Latijn vertaald

door de Professoren G. Baum, E. Cunitz en E. Reuss,

uitgave 1865— 1868 (overeenstemmende met de laatste uit-

gave door Dr. A. Kuyper in 1889) Boek III Hfdst. XXIV §
8 : „Want er is eene algemeene roeping, waarmede God
door de uitwendige prediking des Woords allen gelijkelijk

tot zich roept, ook degenen, aan wie Hij de prediking tot

een reuk des doods en een oorzaak van hunne des te

zwaardere verdoemenis voorstelt. Er is ook eene bijzon-

dere roeping, waardoor Hij gemeenlijk alleen de geloovigen

verwaardigt te roepen, wanneer Hij door de inwendige

verlichting van Zijnen Geest teweeg brengt dat het gepre-

dikte Woord in hunne harten postvat.

„. . . . Zij nu, die uitverkoren zijn, (zie § 10) worden
n\et terstond van den moederschoot af, noch ook allen op

denzelfden tijd door de roeping tot den schaapstal van

Christus verzameld, maar zoo als het God belieft hun Zijne

genade mede te deelen. Vóór dat zij nu tot dien Opper-
herder verzameld worden, dwalen zij verstrooid in de

gemeene woestijn om; en verschillen ook niets van de

andere menschen, dan alleen daarin, dat zij door de bij-

zondere barmhartigheid Gods bewaard worden, dat zij niet

storten in het uiterste des doods. Indien gij dan uw oog
op hen slaat, zoo zult gij het geslacht ontvv^aren van Adam,
dat den reuk heeft van de gemeene verdorvenheid der

geheele natuur. Dat zij niet gedreven worden tot de

uiterste en vertwijfelde goddeloosheid, geschiedt niet door
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iets goeds dat hun zou zijn aangeboren, maar omdat het

oog van God waakt, en Zijne hand uitgestrel<t is tot hunne

zaligheid.

„Want degenen, die droomen van een, ii< weet niet welk

zaad der verkiezing, dat in hunne harten van hunne ge-

boorte af zou ingeplant zijn, door welks kracht zij gedurig

tot de godzaligheid en de vreeze Gods zouden geneigd

zijn, worden hierin niet ondersteund door het gezag der

Schrift, maar zelfs door de ervaring wedersproken.

„. . .\ Eilieve, wat voor een zaad der verkiezing (zie

§ 11) ontsproot toen in degenen, die, door hun gansche

leven veelzins verontreinigd, als door eene hoopelooze

boosheid zich wentelden in de schandelijkste en afschuwe-

lijkste wandaad van allen ? Zoo de Apostel had willen

spreken naar het gevoelen dezer lieden, zoo had hij moeten

toonen hoeveel zij verplicht waren aan de weldadigheid

Gods, door welke zij bewaard waren, dat zij in zoo groote

vuiligheid niet gevallen waren. Zoo had ook Petrus de

zijnen moeten vermaand hebben tot dankbaarheid, wegens

het bestendige zaad hunner verkiezing. (1 Petr. 4 : 3).

Maar hij vermaant hen daarentegen, dat het hun genoeg

moet zijn, dat zij den vorigen tijd huns levens de lusten

der heidenen hadden opgevolgd. Wat zullen wij zeggen,

als wij komen tot voorbeelden? Wat voor een spruit van

gerechtigheid was er, vóór dat zij geloofde, in Rachab

de hoer ? in Manasse, toen Jeruzalem geverwd en schier

overstroomd werd door het bloed der Profeten? In den

moordenaar, die eindelijk in zijn laatste ademtocht op zijne

boetvaardigheid gedacht heeft? Weg dan met deze zoo-

genaamde bewijzen, die de neuswijze menschen zich buiten

de Schrift lichtvaardig verdichten. Blijve ons echter bij,

hetgeen de schriftuur zegt (Jes. 53 : 6) : dat wij allen als

verlorene schapen hebben gedwaald, en dat een ieder is

afgeweken tot zijn' eigen weg, dat is tot het verderf. Die

de Heere voorgenomen heeft uit dezen poel des verderfs

eens te verlossen, stelt Hij uit tot Zijnen bekwamen tijd

;

en intusschen bewaart Hij hen alleen, dat zij niet vallen

in onvergeefelijke lastering."
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Uit deze aangehaalde woorden van Calvijn blijkt' zeer

duidelijk, dat hij ten aanzien der „krachtdadige roeping"

met de Belijdenisschriften overeenstemt, dat n.1. vóór de

„roeping," die door middel van de prediking des Woords
en de werking des Heiligen Geestes plaats heeft, de uitver-

korenen gelijk zijn aan alle andere menschen, dus dood in

zonden en misdaden, en mitsdien geen zaad der verkiezing in

hunne harten hebben. Immers hij zegt hier van Rachab de

hoer (hetgeen hij natuurlijk evenzeer wil toegepast hebben op

Manasse en den moordenaar) dat in haar geen zaad

der gerechtigheid (of der verkiezing zooals hij het

eerder noemt) was vóór dat zij geloofde. Hij zegt niet

„vóór dat zij 't geloof in kiem had," maar vóór dat zij

geloofd e.

Indien Calvijn het gevoelen van Dr. Kuyper had gedeeld,

dat de uitverkorenen vóór hunne „krachtdadige roeping"

reeds wedergeboren zijn, en dus het zaad der wederge-

boorte reeds vóór hunne roeping in hen aanwezig is, dan

had hij van dit zaad hier moeten spreken. Maar hij erkent

geen verschil tusschen de uitverkorenen tot op het

oogenblik der „roeping," dan alléén daarin, dat het

oog van God waakt en Zijne hand uitgestrekt is tot hunne

zaligheid, en dat Hij hen alléén bewaart, dat zij niet val-

len in onvergeefelijke lastering.

Hiermede in overeenstemming schrijft Brakel in zijn

„Redel. godsdienst" dl. I, blz. 703 § V over de „Roeping"

het volgende : „De roeping wordt onderscheiden in eene

uitwendige en inwendige roeping ; beide zijn ze van God
;

beide geschieden ze door hetzelfde Woord, dezelfde zaken

allen evengelijk voorstellende ; beide geschieden tot men-

schen, in de natuur evengelijk zijnde ; maar zij zijn onder-

scheiden daarin, dat de eene alleen geschiedt uitwendig

door het Woord, waarbij ook wel komt de gemeene wer-

king des Heiligen Geestes tot gemeene verlichting en his-

torisch geloof ; de andere dringt door tot in het hart des

menschen, datzelve krachtdadig bestralende met het won-
derbare licht, dat den mensch geestelijke verborgenheden

in hare eigene gedaante openbaar maakt, en buigt kracht-
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dadig den wil tot omhelzing van die verborgenheden in

Christus, en tot gehoorzaamheid des geloofs."

Voorts zegt hij op blz. 731 § XXXIX : „Vraag : Of de

inwendige roeping, schoon die geschiedt door middel van

het Woord, is eene onmiddelbare en krachtdadige werking

Gods, aanrakende en veranderende verstand, wil en gene-

genheden, den mensch ten opzichte van het geestelijke

van dood levend makende ? Remonstranten zeggen neen,

wij ja.

„Of de mensch niet begrijpen kan de wijze van de boven-

natuurlijke werkingen Gods, hoe zij bij en door het Woord
de ziel onmiddelbaar aanraakt, verandert, verlicht, weder-

baart en geestelijk leven geeft, zoo leert ons nogthans het

Woord, dat God het doet. Hij, die Saul het hart in één

oogenblik veranderde, 1 Sam. 10 : 9, Hij, die aller men-

schen hart formeert, Ps. 33 : 15, die verandert ook het

hart des menschen in een ander. De mensch doet het

zelf niet, maar God is het begin en de eenige oorzaak

daarvan ; God stort eene bovennatuurlijke hebbelijkheid in

uit welke de mensch door medewerking Gods, na die

instorting en wedergeboorte, geestelijke daden voortbrengt.'

God werkt wel overeenkomstig het voorwerp, maar de

werking zelve is bovennatuurlijk ; God gebruikt wel het

Woord tot een middel, maar bij dat middel is eene onmid-

delbare almachtige werking, aanrakende de ziel, en die

ten opzigte van verstand, wil en hebbelijke gestalte, kracht-

dadig veranderende."

Dat Comrie evenzeer de „krachtdadige roeping" stelt

vóór de wedergeboorte of eerste levendmaking, blijkt vol-

doende uit hetgeen door mij hiervoor op blz, 5 v.v. is

aangehaald uit wat hij schrijft over de — zooals hij het

noemt — voorbereidende dingen. Of, wanneer hij zegt

:

dat er niets klaarder is, dan dat de Geest eerst de Wet
gebruikt, om den zondaar te dooden, door derzelver eisch

en vloek in de conscientie te doen indringen, om den zon-

daar te benauwen, te verschrikken en te doen wanhopen,

om ooit of te immer door iets in zich zelven tot de genade

te komen, vóór en aleer Hij het Evangelie gebruikt
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om hem levend te maken ; en dat die uitwerkingen wor-
den veroorzaakt door het Woord en den Geest van God,

met dat Woord gepaard gaande, terwijl hij deze werkingen

noemt niet levendmakend, geloofinstortend en wederbarend,

maar dat ze bij bejaarden aan de levendmaking gemeen\\\k

voorafgaan ; dat, ofschoon ze in hun eigene natuur niet

zaHgmakende zijn, het nogihans Gods gemeene weg is,

„om altoos de wet op de conscientie van bejaarden eerst

te gebruiken, om hen daardoor bij zichzeiven rampzalig te

maken ; en zoo men dit niet wil toestaan, dan spreekt men
het Woord Gods en de bevinding van alle eeuwen tegen,

en maakt zich zelven ten eenenmale bespottelijk en ver-

achtelijk, en men geeft een duidelijk bewijs dat men nooit

zijne ellende door de Wet heeft leeren kennen," — kan

het dan wel anders of men moet hieruit besluiten, dat ook

Comrie niet anders gevoelt dan dat de „krachtdadige roe-

ping," waarop hij hier het oog heeft, geschiedt door middel

van de prediking van het Woord Gods, waardoor de

geestelijk doode zondaar, na door de algemeene wer-

kingen des Heiligen Geestes op zijn conscientie, eerst van

zijnen doodstaat en van zijnen geheel verloren toestand

overtuigd te zijn, door den Heiligen Geest wedergeboren

en levend gemaakt wordt, zoodat dus met de verkondiging

des Evangelies een Goddelijke, bovennatuurlijke kracht tot

die levendmaking, vergezeld gaat ?

In de „Kern der Christelijke leer" van Aegidius Francken,

ziet men ook de „roeping" vóór de „wedergeboorte" behan-

deld ; terwijl op de. 5de vraag : „Wat is de roeping ?"

wordt geantwoord : „De roeping is een genadig werk Gods,

waardoor hij den uitverkoren zondaar uit den staat der

zonden tot Zijne gemeenschap krachtdadig overbrengt."

Op de 25e vraag : „Waardoor roept God een zondaar zoo

krachtdadig ?" wordt geantwoord : „Gewoonlijk door de

Stem van Zijn Woord, onder welkers gehoor Gods Geest

de harten van de Zijnen opent ;...." Op vraag 26

:

„Welke zijn de eigenschappen van deze inwendige roeping?

wordt voorts geantwoord : „Dat zij is genadig, krachtdadig,

onwederstandelijk en onveranderlijk." En over de „Weder-
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geboorte" handelende geeft Francken op vraag 1 : „Wat

volgt op de roeping ?" dit antwoord : „De wedergeboorte

;

v^ant gelijk God door de roeping Zijne gunst aanbiedt a.m\

een zondaar, zoo geeft Hij door de Wedergeboorte krachten,

om het aangebodene aan te grijpen." En w^at hij hierdoor

„wedergeboorte" verstaat, blijkt uit de volgende vraag

over : „Wat is de wedergeboorte ? waarop hij antwoordt

:

„De wedergeboorte is dat bovennatuurlijk genadewerk van

Gods Geest, waardoor Hij in Zijne uitverkorenen een nieuw

leven schept.

Hieruit blijkt dus klaar dat in de zoogenaamde van ouds

bekende „Franken Kern" geleerd wordt dat de krachtdadige

roeping geschiedt door middel van de verkondiging des

Woords en de werking des Heiligen Geestes en niet tot

degenen die reeds wedergeboren zijn, maar tot degenen

die nog dood zijn, geestelijk dood, dood in zonden en

misdaden, maar die levend gemaakt worden door de kracht

des Heiligen Geestes, waarmede de prediking des Woords
vergezeld gaat.

De welbekende J. C. Appelius, spreekt in zijne „Verkla-

ring en verdediging van de Hervormde leer," uitgegeven te

Groningen 1769, ook zeer duidelijk over dit leerstuk der

„roeping," en beroept zich daarbij tevens op verschillende

oude Gereformeerde Godgeleerden.

Hij zegt blz. 248 § 230: „Men onderscheidt de „roeping"

in eene in- en uitwendige. De inwendige roeping is niets

anders, dan de krachtdadige trekking en inschepping van

Y geestelijk leven en gelove, waardoor God de doode leven-

dig maakt, de dingen roept, die niet zijn alsof ze waren,

Rom. 4 : 17, en waardoor een zondaar, in het leven en

verbond, daadlijk wordt overgebracht.

„De uitwendige roeping is van de inwendige wel niet

afgescheiden, maar nogthans in wezen onderscheiden . . .

De uitwendige roeping verricht God door de uitwendige

verkondiging van het Evangelie ... In die uitwendige

roeping lokt Hij den zondaar om dien voorgestelden weg
der zahgheid te kennen, te gelooven, te kiezen en te bewan-

delen. God verklaart hier niet wat Hij zelf doen wil, maar
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wat de zondaar doen moet. De zondaar heeft niet alleen

volkomene vrijheid, om tot Giristus te komen, maar is er

ook toe verplicht. Dit wordt in de uitwendige roeping

ernstig en welmeenend aangedrongen ... Zij verklaart

aan niemand, dat Christus voor hem gestorven is, of dat

Christus gewillig is en het voornemen heeft om hem in 't

bijzonder zalig te maken. Dat wordt eerst aan hen die

gelooven door de belofte van 't Evangelie betuigd. Zij

belooft aan niemand de zaligheid, dan onder voorwaarde

van geloof, hetwelk geene verklaring is van Gods voorne-

men, wat Hij doen wil, maar alleen van den samenhang,

tusschen geloof en zaligheid, en van onzen pligt om door

den weg des geloofs de zaligheid te zoeken . . .

„Schoon de uitwendige roeping de menschen tot een

zaligmakend geloof en bekeering noodigt ; echter kan zij

alleen den mensch daartoe niet brengen. Daartoe wordt

bij de uitwendige, ook nog de imvendige vereischt. Der-

halve is de verandering des harten, voor zooverre daardoor

de levendigmaking van een dood zondaar verstaan wordt,

geen gewrocht van de uitwendige roeping, die niets anders

doet dan aanraden, maar van de inwendige."

Als hij eerder, op blz. 92 v.v. handelt van de „onmiddel-

lijke werking des Geestes in de bekeering" — hier genomen
in den zin van wedergeboorte of eerste levendmaking —
zegt hij duidelijk dat hij daardoor verstaat niet die onmid-

dellijke werking des Heiligen Geestes zonder het Woord,

maar die krachtdadige werking, die Hij, gelijk onze Belij-

denis zegt, „zonder ons in ons werkt," hoewel niet zondcx

de verkondiging des Woords.

Hij toch zegt § 108: „Doch zal een geesteüjk dood
zondaar, bij die geestelijke voorwerpen, gronden en be-

weegredenen, bepaald worden, en daaromtrent zedelijk en

redelijk werken, zoo moet hem ook een bovennatuurlijk

geestelijk leven, hebbelijkheid en kracht worden ingeschapen,

waardoor hij geestelijke werkzaamheden omtrent die gees-

telijke zaken verrichten en de kracht van die geestelijke

voorwerpen, gronden en beweegredenen ondervinden kan.

Dit geestelijke leven is eene ingestorte hebbelijkheid, en
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een beginsel van werkingen, 't weik in orde der natuur

vóór de werkzaamheden voorafgaat

„De Heilige Geest werkt dit leven in den d o o d e ii

zondaar, door een geheel ander soort van werking, die

van de voorgaande middellijke wel niet afgescheiden,
maar nogthans wezenlijk onderscheiden en geheel onmid-

dellijk is."

Voorts beroept hij zich op art. 24 onzer Nederl. Belijde-

nis en op de Vijf artikelen tegen de Remonstranten, alsook

op Calvijn, die door mij reeds aangehaald zijn, waarna hij

vervolgens op blz. 98 aanhaalt hetgeen ö. Olevianus zeer

nadrukkelijk zegt : „Gelijk wanneer God den blinden niet

alleen de zon aanbiedt, maar te gelijk maakt, dat door

Zijne kracht, die Hij zelf daarmede bijvoegt, het geziclit

in hen, v^^elke 't hem goedgedacht heeft, verwekt wordt,

waardoor zij derzelver aanschouwing genieten. Johs. 9 : 26."

„Dus wordt Gods Zoon, als de zon der gerechtigheid,

door het Evangelie aan de gansche wereld aangeboden,

waarin hij geene vindt, dan die dood in zonden, doof en

blind zijn, zoodat Hij de uitverkorene door Zijne kracht

meteen levendig, hoorende en ziende maakt, door het

geloof in hen te scheppen, waardoor zij Hem hooren, waar-

door zij Hem zien, waardoor zij Hem aangeboden omhel-

zen en tot eeuwige blijdschap genieten mogen. Eph. 2:5;

2 Cor. 4 : 3—6."

Daarna haalt hij aan deze woorden van H. Zanchiiis

:

„God voegt in den uitverkorene beide dingen te samen,

het Woord, dat uitwendig gepredikt en gehoord wordt,

en den H. Geest, die hetzelve inwendig verklaart, ons

overreedt, en dus het geloof in ons voortbrengt.''

Wijders haalt hij dienaangaande nog aan deze woorden

van Fr. Turrettin : „Maar wat Jiet Woord betreft, hetzelve

heeft eigenlijk in de hebbelijke bekeering welken wij staande

houden, dat door eene instorting' van hebbelijkheden door

den Geest geschiedt, geheel geen werking, en behoort niet

tot dat soort van werktuigen, die het gewrocht zelf aan-

raken, maar tot die, bij welker tegenwoordig/ieid, de voor-

name oorzaak werkt. En dus zegt men terecht, dat de
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Geest werkt niet zonder 7 Woord, doch niet door
't Woord alleen, maar ook onmiddellijk en onderscheiden

van 't Woord. Schoon de H. Geest in de „krachtdadige

roeping" niet werkt zonder 't Woord, zoo werkt Hij nog-

tiians niet alleen onmiddellijk door het Woord, maar met
het Woord, werkt Hij ook onmiddellijk in de ziel. Te
weten, nademaal tot de bekeering twee stukken noodzake-

lijk vereischt worden, aan de eene kant een voorwerp,

hetwelk aan de ziel uitwendig voorgesteld wordt, en aan

de andere kant een vermogen, hetwelk 't voorwerp inwen-

dig ontvangt; daarom is in de bekeering des menschen
altijd een tweeërlei genade noodig, eene voorwerpelijke of

uitwendige, die in de voorstelling van het voorwerp gele-

gen is, en eene onderwerpelijke, die onmiddellijk werkt in

het vermogen, om hetzelve voor 't voorwerp vatbaar te

maken, niet alleen opdat het zijne daden omtrent hetzelve

kunne oefenen, maar ook dat het dezelve daadlijk oefene.

Beide hangt af van den H. Geest, die op tweeërlei

wijze werkt, en in 't Woord, en in 't harte. In 't Woord
als een oorzaak van 't voorwerp. In 't harte onder de be-

trekking van de werkende oorzaak des geloofs. In 't Woord
door een zedelijke werking van openbaring en aanrading

van 't voorwerp. Maar in 't harte door eene bovennatuur-

lijke werking van eene instorting der nieuwe hebbelijkheden,

van eene schepping van een nieuw harte en van eene

krachtige indrukking van 't voorgestelde voorwerp."

Eindelijk haalt hij met het oog op de door hem bedoelde

krachtdadige roeping nog uit J. a Marck „Merch" Kapt.

23 § 11 en 12 aan deze woorden: „Schoon wij in deze

roeping des menschen de uiterlijke middelen geenszins

willen of kunnen uitsluiten, zoo dringen wij hier evenwel

meteen ten meesten de dadelijke, bovennatuurlijke, inwen-

dige, en dus onmiddellijke werking van God, zoo op des

menschen verstand als op Zijn wil."

De strijd, die Appelius in zijnen tijd voerde door hetgeen

hij in genoemd werk schreef, was juist andersom als de

tegenwoordige. Want terwijl toen de strijd ging tegen de

opvolgers van de oude Pelegianen, „als daar zijn" — gelijk
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Appelius a Marck laat zeggen — „als daar zijn de meeste

Papisten, de Socinianen, Arminianen en Wederdoopers

;

wordende deze niet weinig geholpen door andere heden-

daagsche mannen, die geene onmiddellijke, maar alléén een

zedelijke werking van God op 's menschen gemoed willen

erkennen," gaat mi de strijd tegen degenen, die in de

wedergeboorte of eerste levendmaking geen middellijke

maar alleen een onmiddellijke werking Gods erkennen.

En ofschoon het nu waar is, dat de „krachtdadige roe-

ping" geschiedt door den Heiligen Geest zonder ons in

ons, en dus in zooverre onmiddellijk, zoo is het toch

althans uit het door mij aangehaalde duidelijk, dat de

Heilige Geest zich daarbij bedient van het Evangelie; niet

alsof Hij dit noodig had, want bij kleine kinderen, die Hij

begenadigt vóór hun verstandsgebruik, werkt Hij zonder de

prediking des Woords, gelijk in overeenstemming met Gods

Woord door de Gereformeerden overal wordt beleden,

maar omdat het Hem behaagt, om het Evangelie te ge-

bruiken als middel, dat Hij door Zijne dienaars uiterlijk

doet prediken, om Zijne uitverkorenen, die nog dood zijn

in zonden en misdaden, door hunne krachtdadige roeping

levend te maken.



III.

De Wedergeboorte.

De „Wedergeboorte" is een bovennatuurüjk werk des

Heiligen Geestes, waarbij H\\ den geestelijk doodcnzonQ\a.cii:,

naar den vrijmachtigen, eeuwigen raad Gods, geestelijk

levend maakt. Hoewel God machtig is, om dit zonder de

verkondiging des heiligen Evangelies te doen, zooals Hij

dit doet bij kleine kinderen, die vóór hun verstandsgebruik

wedergeboren worden, zoo is het nochtans Gods gewone
weg, om daartoe de verkondiging des Evangelies als het

eenige zaad der wedergeboorte te gebruiken.

Het hoe dier wedergeboorte blijft voor ons verborgen
;

maar die geestelijke wedergeboorte, die de Heilige Geest

zonder ons in ons werkt door de verkondiging des heiligen

Evangelies, brengt dadelijk in ons teweeg een schreien

naar Jezus, een hongeren en dorsten naar Zijne gerechtig-

heid, met verfoeiïng van onszelven en al onze eigene

gerechtigheden ; een innig verlangen naar de heiligheid Gods
en Zijne reine geboden, om die te doen tot heerlijkheid

Gods en stichting onzes naasten ; zoodat dus in 'een ieder,

die wedergeboren, dat is levendgemaakt is, dit ingeplante

leven niet sluimeren of werkeloos zijn kan, maar, voor zoo-

ver de wedergeborene tot het redegebruik gekomen is, zich

dadelijk openbaart in een hartelijk leedwezen over — en

vlieden van de zonde en alzoo in eene waarachtige bekeering.



30 DE WEDERGEBOORTE.

Dr. Kuyper leert daarentegen, dat de wedergeboorte is

een bovennatuurlijk werk Gods, waarbij Hij in den uitver-

koren zondaar, hetzij vóór, onder of na den doop, doch in

den regel vóór den doop en in de prilste jeugd, buiten de

verkondiging des Woords om, het zaad der wedergeboorte

of de kiem des geloofs, of des nieuwen levens inplant,

zonder dat hij het merkt, dat is : zonder dat hij op het

oogenblik dier inplanting eenige verandering gewaar wordt.

Dit zaad der wedergeboorte, d.i. de kiem des nieuwen

levens, of de eigenlijke wedergeboorte, de levensaanvang

kan volgens Dr . Kuyper in den wedergeborene een tijd

lang, ja soms jaren lang zoodanig sluimeren, dat niets van

die nieuwe levenskiem raar buiten openbaar wordt, maar

integendeel de wedergeborene evenals alle andere menschcn

nog in zijne zonden voortgaat, totdat God door een tweede

daad Zijner ontferming, door middel van de prediking des

Woords, die ingeplante levenskiem, die wedergeboorte, die

tot dusver sluimerde en verborgen bleef, doet uitbreken

in de bekeering.

In zijn „Werk van den Heiligen Geest," 2de deel, hande-

lende over de „wedergeboorte," zegt Dr. Kuyper: „Er is

tweeërlei gebruik van het woord „wedergeboorte." De eene

maal wordt het genomen in zeer beperkten, en de andere

maal in zeer uitgebreiden zin.

„in beperkten zin komt het voor, als men er uitsluitend

onder verstaat de eerste daad van onze levendmaking

;

als God de Heere voor het eerst de hand aan ons legt;

ons uit den dood in /z^//eyeyz doet overgaan; en ons overzet

uit het rijk der duisternis in het Koninkrijk van Atn Zoon

Zijner liefde.

„Zóó opgevat is de wedergeboorte dus het begin van

het werk der Zaligmakende genade, het uitgangspunt en

de aanvang. Er is een mensc!^ die nog dood in zonden

en misdaden ligt, dewijl hij in ongerechtigheid geboren

wierd. En zie, nu komt de Heere God in Zijne ondoor-

grondelijke genade, en plant in dezen dooden mensch het

beginsel van een nieuw en geestelijk leven in. Zoo is hij

dan voor dit nieuwe leven geestelijk geboren, en dat nu
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noemt men dan meestal dat zulk een wierd wedergeboren."

Wat later : „Het zuiverst zal men de onderscheidene

stadiën van het genadewerk doorloopen, zoo men achter-

eenvolgens let op deze mijlpalen

:

„V\ De inplanting van een nieuw levensbeginsel, ge-

meenlijk wedergeboorte in engeren zin genoemd,

ook wel gezegd, de inplanting van het gelooisvermogen.

Deze eerste daad Gods kan op verschillende leeftijden

plaats grijpen. Wanneer ze plaats grijpt bij een bepaald

individu is ons volstrekt onbekend. Slechts weten we uit

het voorbeeld van Johannes den Dooper, dat zulk een

werking reeds kan plaats hebben „in 's moeders lijf," en

dwingt ons het heil der vroegstervende kinderen, om met

Voetius en alle diepere godgeleerden aan te nemen, dat

deze oorspronkelijke daad van wedergeboorte reeds kan

plaats grijpen op zeer jeugdigen leeftijd.

„2^. De bewaring van het ingeplante levensbeginsel,

terwijl de zondaar nog zijn leven in zonde,
voor wat zijn eigen bewustzijn aangaat, voortzet . . .

Het nieuwe leven is er wel, maar het sluimert nog.

„3^. ... De r o e p i n g door het Woord en door den

Geest ; zoo uit- als inwendig. Ook dit is een daad Gods,

die gemeenlijk door den dienst der Kerk instrumentcel

bediend wordt. Deze krachtdadige roeping richt zich niet

tot dooven, maar tot dezulken, die hooren kunnen. Dus

niet tot de dooden, maar tot herborenen, die evenwel nog

sluimeren."

Iets eerder (blz. 118) zegt Dr. Kuyper : „Het kind van

God was krachtens zijne eerste geboorte dood, en kan

deswege alleen door een tweede geboorte uit den dood ten

leven komen.

„Merken doet een, aan wien deze genade geschiedt, dit

in den regel niet.

„ . . . Als we wedergeboren worden, weten we het meest

niet. Het bewustzijn van het nieuwe leven komt eerst met

de bekeering, en die bekeering kan soms zoo lang toeven,

dat er tien, twintig en meer jaren tusschen onze wederge-

boorte en onze bekeering verloopen.
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„Zelfs zijn de gronden vele, waarop de belijdenis der

Christelijke Kerk steunt, dat bij verreweg de meeste perso-

nen, die ten leven verordineerd zijn, de instraling van dit

nieuwe leven reeds plaats greep vóór den heiligen Doop.'^

Op blz. 134: „Deze (nl. de uitverkorenen) worden op

enkele uitzonderingen na, allen geboren in de kerken en

slechts zelden buiten haar. Ze komen niet eerst op later

leeftijd tot het genadeverbond toe, maar staan er in van

het eerste oogenblik van hun aanzijn af. Ze zijn uit het

zaad der Kerk en dragen op hun beurt het zaad der toe-

komende Kerk in zich. En dit nu is oorzaak dat aan dit

zaad der Kerk (hetwelk altoos helaas met veel onwezenlijk

kaf vermengd in de wanne ligt), meestentijds de eerste

kiem des nieuwen levens reeds in den moederschoot of

terstond na hun geboorte wordt ingeplant."

In Dr. Kuypers „E Voto, Toelichting op den Heidel-

bergschen Catechismus," 2de deel, blz. 397 o. a. : „Zoolang

dus de kiem der wedergeboorte nog in ons sluimert, groeien

de wilde takken nog onbesnoeid over de heilige kiem heen

en is er van een roemen in Christus nog geen sprake.

Maar dreef het leven der wedergeboorte tot bekeering uit,

en is dientengevolge het echte, het waarachtige geloof in

ons bewustzijn opgewaakt, en de bezieling onzes levens

geworden, dan prikkelt liet besef van dankbaarlieid voor

Gods onuitsprekelijke gave en perst het levenssap uit den

Wijnstok in de rank."

Voorts in het 3de deel blz. 18 en 19: „Onder den grond

schuilt de kiem, de wortel, het vermogen van ons geloof.

.... Nu kan zulk een kiem zeer lang in ons aanwezig

zijn, zonder dat er iets van naar buiten komt .... Niet,

dit verstaat ge wel, alsof deze geloofskiem ons uit de

natuurlijke geboorte kon toekomen. Van nature is elk

mensch ongeloovig en tegen alle geloof gekant. Maar God
is vrijmachlig, om door de tweede of geestelijke geboorte,

deze graankorrel, die kiem. des geloofs, reeds in den moe-

derschoot in ons te brengen, of het te doen kort na onze

geboorte. En al is het dan, dat het nog twintig, dertig

of zestig jaar duurt eer deze kiem tot ontwikkeling komt
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eii dc werking er van naar buiten openbaar wordt, dan is

zulk een persoon toch van zijn geboorte af iemand, in

wicn God geloof gewrocht heeft . .
."

Iets eerder blz. 11 v. v. : „Het werk Gods gaat dus

voor de gereformeerden aan elke openbaring van geloof

of hooger leven vooraf. En dit werk Gods kan zoolang

in ons schuilen en verborgen blijven, dat het jaren lang

aanwezig was, zonder dat wij er iets van merkten . . .

En als is het dan ook, dat zulk een uitverkorene met zijn

booze natuur hier jaren lang tegen in worstelt en soms tot

zijn ouden dag als een goddelooze loopen blijft, toch is

daarom het zaad, door God in zijn ziel gestrooid, niet

verstikt, maar te zijner tijd zal de bekeerende genade ook

hem overkomen, en ten leven uitbrengen, wat God in de

ziel reeds zooveel vroeger, op geheel verborgen wijze ge-

wrocht had.

„ . . . Zoo kan nu ook het geloofsvermogen, de geloofs-

kiem jaren lang in de diepte van ons steenen hart wer-
keloos verborgen liggen, zonder dat of gij zelf of een

ander er iets van merkt.''

Door deze aangehaalde woorden van Dr. Kuyper is het

gevoelen van dezen Hoogleeraar aangaande het stuk der

„Wedergeboorte," nu voldoende gebleken, en blijkt daaruit

tevens dat dit gevoelen niet is in overeenstemming met de

beschrijving, door mij daarvan gegeven, en die naar mijne

innige overtuiging kan worden gestaafd met het Woord
Gods, onze gereformeerde Belijdenisschriften, Calvijn, Com-
rie, Brakel en andere oude gereformeerde Godgeleerden,

die bij het gereformeerde volk des Heeren zoowel vroeger

als later altijd in hooge achting geweest zijn.

Dat de wedergeboorte of levendmaking, of de wederge-

boorte in engeren zin, is een bovennatuurlijk werk des

Heiligen Geestes, waarbij Hij den geestelijk dooden zondaar,

naar den vrijmachtigen eeuwigen raad Gods geestelijk levend

maakt, daarover is geen verscl>il. Dit is ook te duidelijk

bij Efez. 2 : 1 uit de woorden : „U heeft Hij mede levend

gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de

zonden" en meer andere plaatsen uit Gods heilig Woord,
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dan dat daarover verschil van gevoelen zou kunnen zijn.

Maar dat God dit, althans wat de volvv^assenen aangaat,

doet door middel van de prediking des Woords, dit wordt

door Dr. Kuyper niet erkend.

Maar, wanneer wij lezen bij Jacobus 1 : 18: „Naar Zij-

nen wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der Waar-

heid," dan bedoelt Jakobus hier toch de wedergeboorte, die

reeds plaats gehad heeft, en alzoo de wedergeboorte in

engeren zin, de eerste levendmaking, en niet de wederge-

boorte in ruimeren zin ; want daarvan kon hij niet zeggen,

dat zij reeds geschied was; en bedoelt hij met het Woord
der Waarheid de geopenbaarde Waarheid des Evangelies,

door God naar Zijne wijsheid als middel daartoe gebruikt,

hoewel Hij dit middel vergezeld iiad doen gaan van de

levendmakende werking des Heiligen Geestes, gelijk Hij

ook bij de opwekking van Lazarus door den Heere Jezus,

en de profetie van Ezechiël aangaande de doodsbeenderen,

met het Woord vergezeld deed gaan Zijne almachtige kracht

tot levendmaking. Evenzoo heeft ook Petrus (1 Petr. 1 : 23)

bedoeld met het levend en eeuwig blijvend Woord van

God, waardoor de uitverkorenen, aan wie hij schreef,

waren wedergeboren, het Woord, dat onder hen verkondigd

was, volgens vs. 25.

Dr. Kuyper verstaat hier door het levend en eeuwig

blijvend Woord Gods, echter niet het Woord Gods, gelijk

het ons geopenbaard is, en aan de Kerk door de Heilige

Schrift gegeven is, (zie E Voto, deel 2 blz. 420) maar het

Woord Gods in volstrekten zin, d. i. Zijn raad bestellend

en scheppend spreken, waardoor Hij roept de dingen, die

niet zijn alsof ze waren. Maar ofschoon God de Heere

Zijne uitverkorenen door Zijne almachtige kracht weder-

baart, zoo heeft nochthans de Apostel Petrus, evenals

Jacobus, hier het oog gehad op het geopenbaarde Woord

van God. Zonder twijfel heeft Petrus niet willen zeggen,

dat de wedergeboorte alléén door het gepredikte Woord

Gods had plaats gehad ; maar omdat God dit gepredikte

Woord daartoe als middel had willen gebruiken, daarom

zegt hij dat ze waren wedergeboren uit het onvergankelijk
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/.aad, n.1. door het levend en eeuwig blijvend Woord van

God, dat onder hen verkondigd was.

Ook onze Kantteekenaren verstaan het evenzoo, gelijk

blijkt uit hunne aanteekening op 1 Petr. 1 : 23, aangaande

het „onvergankelijk zaad," waarvan zij zeggen : „Alzoo

wordt het Woord des Evangeliunis genaamd, omdat het

met de onberouwelijke werking des Heiligen Geestes gevoegd

is, en dat de wedergeboorte, die daardoor in ons teweeg

wordt gebracht, onvergankelijk is."

Door wedergeboorte moet ook hier verstaan worden de

eerste levendmaking of de wedergeboorte in „engeren zin";

want immers de Apostel Petrus spreekt er van, als van

hetgeen reeds geschied was.

Ook op Jac. 1 : 18 teekenen de Kantteekenaren aan ten

aanzien van het „Woord der Waarheid," waardoor zij

gebaard waren : dat is door de predikatie des Evangelies,

als „het uiterlijk middel, daartoe noodig."

En dat de Kantteekenaren hier ook het oog hebbe'"!

gehad op de Wedergeboorte als eerste levendmaking, h\\\k{

uit hetgeen zij aanteekenen op het woord „gebaard," daar-

aan voorafgaande n.1. : „'t Grieksch woord beteekent eigen-

lijk, gel ij k als een moeder haar kind ter

wereld bren g t."

Hiermede stemmen ook onze belijdenisschriften overeen,

immers § § XI en XII van het derde en vierde hoofdstuk

van de Vijf artikelen tegen de Remonstranten luiden als

volgt : „Voorts wanneer God dit Zijn welbehagen in de

uitverkorenen uitvoert, en de ware bekeering in hen werkt,

zoo is het, dat Hij niet alleen hun het Evangelie uiterlijk

doet prediken, en hun verstand door den Heiligen Geest

krachtiglijk verhcht, om recht te verstaan en te onderschei-

den de dingen die des Geestes Gods zijn : maar Hij dringt

ook tot in de binnenste deelen des menschen met de

krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest

;

Hij opent het gesloten hart. Hij vermurwt het harde, besnijdt

het onbesnedene ; in den wil stort Hij nieuwe hoedanig-

heden, en maakt dien van dood levend, van kwaad goed,

van niet willende gewillig, van wederspannig gehoorzaam

;
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Hij beweegt en sterkt dien wil alzoo, dat hij als een goede

boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

„En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe

schepping, opwekking uit de dooden en levendnmking

waarvan zoo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke

God, zonder ons, in ons werkt ; en deze wordt in ons niet

teweeggebracht door middel van de uiterlijke predikatie

alleen, noch door aanrading, of dergelijke wijze van wer-

king, dat wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft, het

alsdan nog in de macht des menschen zou staan, weder-

geboren of niet wedergeboren, bekeerd of niet bekeerd te

worden ; maar het is een gansch bovennatuurlijke, eene

zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verbor-

gene en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getui-

genis der Schrift (die van den Auteur dezer werking is

ingegeven) in hare krachten niet minder noch geringer is,

dan de schepping of de opwekking der dooden ; alzoo dat

alle diegenen, in wier harten God op deze wonderbare

wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtdadig wedergeboren

worden en met der daad gelooven. En alsdan wordt de

nu vernieuwde wil niet alleen van God gedreven en bewo-

gen, maar, van God gedreven zijnde, werkt hij ook zelf

:

waarom ook teregt gezegd wordt, dat de mensch door

deze ontvangen genade gelooft en zich bekeert."

Hier zij even opgemerkt, dat deze § § XI en XII niet

zijn het gevoelen van dezen of genen ouden godgeleerde,

maar van de Gereformeerde Kerk, en dat dus de overige

belijdenisschriften met dit gedeelte zeker zullen overeen-

stemmen en daartegen niet zuilen strijden.

En nu blijkt uit deze § § immers zeer duidelijk

:

V\ dat hier bedoeld wordt de wedergeboorte in engeren

zin, of de eerste levendmaking ; 2". dat die v/edergeboorte

in ons teweeg gebracht wordt door middel van de predi-

king des Evangelies ; echter niet alléén door de uiterlijke

prediking, maar -door dat God de Heere die prediking

vergezeld doet gaan met de krachtdadige werking des

Heiligen Geestes ; wordende de prediking des Woords hier

eerst genoemd, en daarna de krachtdadige werking des
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Heiligen Geestes ; terwijl, indien aan de prediking de levend-
mai<ing voorafging, er zou liebben moeten staan dat,

wanneer God Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert,

Hij dan niet alleen in den dooden zondaar de kiem des
nieuwen levens tot zijne levendmaking inplant, maar ook
daarna het Evangelie doet prediken tot opwekking van
het vooraf ingeplant, maar nog sluim.erend levensbeginsel,

dat vervolgens in de bekeering uitkomt ; 3'\ dat dit natuur-

\\\k alléén ziet op volwassenen of die tot jaren van onder-

scheid gekomen zijn ;
4'^. dat dus bij alle dezen de weder-

geboorte niet plaats heeft zonder dat zij 't merken of eenige

dadelijk verandering bij zich gewaar worden ; 5". dat óók
die wedergeboorte in deze v/edergeborenen geen tien of

twintig jaren lang kan sluimeren, zoodat zij, soms zelfs tot

den ouden dag, als goddeloozen loopen blijven, maar nood-
wendig daarop de bekeering onmiddellijk moet volgen,

Calvijn stemt met dit gevoelen zeer duidelijk overeen.

Want als hij in zijn „Institutie" (Bk. IV Hfdst. XVI § 17

en 18) bestrijdt degenen, die den kinderdoop tegenstaan,

omdat de kleine kinderen niet bekwaam zijn om te gelooven,

waarom zij achten, dat óók aan hen den heiligen Doop
niet mag worden toegediend, zoo zegt hij o.a. : „Maar hoe,

zeggen zij, worden de jonge kinderen wedergeboren, die

geen kennis hebben van goed of kwaad ? Wij antwoorden,
dat het werk Gods, schoon het niet valt onder onze bevat-

ting, nogthans bestaat. Dat het voorts duidelijk is, dat de

jonge kinderen, die behouden zullen worden, — gelijk er

inderdaad uit dien leeftijd sommigen behouden worden, —
vooraf door den Heere worden wedergeboren. Want indien

zij hunne aangeboren verdorvenheid van moeders lichaam

mede brengen, zoo moeten zij daarvan worden gereinigd,

voor dat zij in het Rijk Gods worden toegelaten ; waarin

niets komt dat bevlekt en bezoedeld is. Indien zij zondaars

worden geboren, gelijk David en Paulus getuigen, zoo

blijven zij bij God in afkeer en ongenade of zij moeten
worden geregtvaardigd. En wat zoeken wij verder, daar

de Regter zelf openlijk verklaard (Joh. 3 : 3) dat de toe-

gang tot het hemelleven voor niemand openstaat, dan voor
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hen die .wedergeboren zijn ? En om zulk soort van tegen-

sprekers den mond te stoppen, heeft Hij in Johannes den

Dooper, dien Hij in het Hgchaam zijner moeder geheiligd

heeft, een proef getoond van hetgeen Hij in de anderen

vermocht. Ook doen zij hoegenaamd geen voordeel met

de Liitvlugt, waarmede zij hier spelen, als zij zeggen dat

dit slechts eenmaal is geschied ; waaruit dan niet terstond

volgt, dat de Heere doorgaans zoo met de jonge kinderen

pleegt te handelen. Want ook wij redeneeren op die wijze

niet. Maar ons doel is alleen te toonen, dat de kracht

Gods door hen op eene wederregtelijke en kwaadwillige

manier beperkt wordt binnen die enge palen, waarin zij

zich niet laat sluiten.

„ . . . Hoe dit zij, dit nogthans stellen wij buiten ge-

schil, dat niemand der uitverkorenen uit het tegenwoordig

leven wordt opgeroepen, die niet eerst geheiligd en we-

dergeboren wordt door den Geest van God."

Uit deze woorden blijkt onwedersprekelijk, dat Calvijn

hier het oog heeft op de wedergeboorte in „engeren" zin,

en alzoo op de eerste levendmaking.

Dat die geestelijke wedergeboorte bij de volwassenen plaats

heeft door middel van de prediking des Evangelies, in

onderscheiding van jonge kinderen, die door de kracht

Gods op andere wijze wedergeboren worden, volgt duide-

lijk uit hetgeen Calvijn in § 18 verder zegt : „Wat betreft

hunne tegenwerping: dat de Geest in de Schrift geen an-

dere wedergeboorte kent, dan die uit onverderfelijk zaad,

dat is uit het Woord Gods geschiedt, daarmede leggen zij

verkeerd die plaats van Petrus uit (1 Pet. 1 : 23), waarin

hij slechts de geloovigen begrijpt, die door de verkondiging

des Evangelies onderwezen waren. Wij erkennen wel dat

den zoodanigen het Woord des Meeren het éénige zaad

is der geestelijke wedergeboorte ; maar wij ontkennen dat

men daaruit mag besluiten, dat de jonge kinderen door

de kracht Gods niet kunnen wedergeboren worden, die

Hij zoo gereed en vaardig heeft, als zij voor ons onbe-

grijpelijk is en wonderbaar. Voorts zou het niet raadzaam

zijn, den Heere dit te benemen, dat Hij zich ook den kinderen
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op de ceiie of andere wijze niet zou kunnen bekend maken."
Dat de Wedergeboorte, waarover hij hier spreekt, in

den gewonen regel bij de uitverkorenen niet plaats heeft

in hun prilste jeugd, maar op lateren leeftijd, door middel

van de verkondiging des Woords, wordt ook duidelijk

(§ 19) door Calvijn geleerd in deze volgende woorden

:

„Maar het geloof, zeggen zij, is door het gehoor, welks

gebruik de kinderen nog niet hebben bekomen ; ook zijn

zij nog niet bekwaam om God te kennen, daar zij, gelijk

Mozes leert (Deut. 1 : 39) van de kennis van goed en

kwaad ontbloot zijn. Maar zij merken niet op dat de Apos-

tel, als hij het gehoor tot een middel tot geloof maakt,

alleen de gewone huishouding en bedeeling des Meeren

beschrijft, die Hij'"in de roeping der Zijnen pleegt te hou-

den, maar Hem geen onveranderlijken regel stelt, zoodat

Hij geen andere wijze zou mogen gebruiken." Uit welke

woorden tevens moet worden afgeleid, dat volgens Cal-

vijns gevoelen de jonge kinderen worden wedergeboren

•buiten de prediking des Woords, door de onmiddellijke

kracht Gods ; maar de volwassenen door middel van de

prediking des Evangelies, en dat dit is de gewone regel,
de gewone huishouding en bedeeling des

Meeren, bij ^wie dan de bekeering onmiddellijk volgen moet.

En wanneer Calvijn nu (zie § 20) verder zegt : „Want
schoon de kleine kinderen op het tijdstip hunner Besnijde-

nis met kennis niet wisten, wat dat teeken beduidde, zoo

werden ze nogthans waarlijk besneden tot dooding van

hunne verdorven en verontreinigde natuur, die zij naderhand,

opgewassen zijnde, overdenken en betrachten zouden.

Kortom, deze tegenwerping kan zonder moeite dus weder-

legd worden, dat namelijk de kinderen worden gedoopt

tot de bekeering en het geloof die zij later hebben zullen,

van welke beide gaven het zaad door de verborgene

werking van den Geest reeds in hen is, schoon de gaven

zelve hare gestalte nog niet hebben" ; zoo moeten deze

woorden (waarmede Calvijn immers wil bestrijden het

gevoelen van hen die den kinderdoop niet willen, omdat

zij aan hen het geloof ontzeggen, wijl zij achten dat dit
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niet dan door het gehoor des Woords zijn kan), in verband

met hetgeen door hem gezegd is, beschouwd worden in

dezen zin, n.1. dat, aangezien ook de jonge kinderen de

wedergeboorte kunnen deelachtig zijn, zonder welke zij

niet zalig zouden kunnen worden, het, gelijk hij iets later

zegt, ook niets ongerijmds is, dat ook kleine kinderen het

teeken des Doops ontvangen, even als ook de kinderen uit

Israël het teeken der Besnijdenis ontvingen ; terwijl hij met

de hier bedoelde kinderkens, in wie hij zegt dat het zaad

door de verborgene werking des Geestes reeds is, noodwendig

op het oog moet hebben de zoodanigen, in wie dat zaad

door Gods verborgene kracht bij den Doop werkelijk reeds

gelegd is en die dus bij den doop reeds wedergeboren

zijn ; want zoo het de bedoeling van Calvijn geweest ware,

om aan te nemen dat het zaad van de bekeering en het

geloof dat zij later hebben zullen, in alle gedoopte kinderen

reeds bij den Doop aanwezig was, dit dan zou strijden

met hetgeen hij eerder zegt, dat n.1. uit het voorbeeld van

Johannes den Dooper niet volgt, dat de Heere doorgaans

zoo met" de jonge kinderen pleegt te handelen ; maar dat

integendeel zelfs de gewone huishouding en bedeeling des

Meeren is, dat Hij het geloof, (n.1. in zijn eerste begin,

doelende hij hier kennelijk op de wedergeboorte als eerste

levendmaking) schenkt door middel van het gehoor of de

prediking des woords.

Comrie leert ook niet anders. Wèl zegt hij, bij de be-

handeling van den VII Zondag, blz. 42 van meergenoemde

uitgave, „dat de Wedergeboorte, in deszelfs nauwen zin

aangemerkt is eene bovennatuurlijke, krachtdadige en

onwederstandelijke werking Gods, ons levendmakende en

wederbarende in één oogenblik, zonder dat er iets voor-

afgaat, om ons daartoe te bereiden of te schikken, wijl

tusschen dood en leven geen middelstaat is, evenmin als

tusschen iets en niets."

Nochtans zegt hij op diezelfde bladzijde : „dat er niets

klaarder is, dan dat de Geest eerst de wet gebruikt om
den zondaar te dooden, door derzelver eisch en vloek in

de conscientie te doen indringen, om den zondaar te be-
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namven, te verschrikken en te doen wanhopen, om ooit of
te immer door iets in zich zelven tot genade te komen,

vóór en aleer Hij het Evangelie gebruikt
om hem levend te maken."

Bij de beschouwing van hetgeen Comrie hier zegt, dient

in het oog te worden gehouden, dat hij bestrijdt de halve

Pelagianen en Pajonisten, die de onmiddellijke werking

Gods in en aan ons ontkennen, en zeggen, dat v/ij uit de

natuur door eenige voorbereidselen van ons of in ons tot

de genade opklimmen, en dat men een Christen wordt,

gelijk men een geleerde filosoof wordt, trapsgewijze opklim-

mende van de eene school tot de andere, hetwelk zou zijn

(zegt Comrie) de werking Gods in het wederbaren geheel

te verloochenen.

Daartegenover nu spreekt Comrie van de onmiddellijke

werking Gods bij de wedergeboorte, in deszelfs nauwen
zin aangemerkt, waaraan niets voorafgaat, om ons daartoe

te bereiden, als zouden bij ons eenige voorbereidsels tot

de levendmaking vooraf moeten gaan, om ons daartoe

geschikt te maken, en als zoude er uit onze natuur door

eenige voorbereidsels van of in ons, eene trapsgewijze

opklimming zijn tot de genade der wedergeboorte.

Deze voorbereidselen bestrijdt Comrie dus ; maar niet,

zooals hij ze noemt, de „voorbereidende dingen," die aan

de wedergeboorte voorafgaan, en waardoor hij verstaat die

werking van den Geest waardoor Hij eerst de Wet gebruikt

om den zondaar te dooden, door derzelver eisch en vloek in

de conscientie te doen indringen, om denzondaar te benauwen,

te verschrikken en te doen wanhopen, om ooit of te immer

door iets in zich zelven tot de genadete komen, vóór en

aleer Hij het Evangelie gebruikt om hem levend te maken.

Uit welke woorden van Comrie noodwendig volgt, gelijk

hij bij de behandeling van genoemden Zondag op vele

plaatsen meer zegt : dat Gods Geest bij bejaarden en die

tot onderscheid van jaren gekomen zijn, vóór Hij het

Evangelie gebruikt om hen levend te maken, eerst de Wet
Gods gebruikt om den zondaar van zonde en schuld te

overtuigen en bij zich zelven geheel verloren te maken.
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Waaruit dus volgen moet, dat Comrie 1". de roeping stelt

vóór de wedergeboorte of eerste levendmaking ten aanzien

van hen, die tot onderscheid van jaren gekomen zijn ; 2".

de prediking des Woords als het middel tot die wederge-

boorte erkent, ofschoon God die wedergeboorte, door Zijne

almachtige kracht, die Hij met die prediking vergezeld doet

gaan, in den zondaar teweegbrengt ; 3". dat alzoo de

bekeering onmiddellijk op de wedergeboorte of levendmaking

volgen moet en ook waarlijk volgt, gelijk met de ervaring

van alle kinderen Gods overeenkomt.

Brakel, hiermede overeenkomende, zegt in zijn „Redelijke

godsdienst" deel I, blz. 740 v. v., handelende over de

Wedergeboorte : „De staat waaruit en waartoe de weder-

geboorte brengt, is van den dood tot het leven;" — terwijl

het middel, dat daarbij in aanmerking komt, en waardoor

de mensch wedergeboren wordt, alleen is „het Woord
Gods, hetzij gelezen, hetzij gehoord, hetzij op wat wijze

hij ook komt tot de kennis van de Waarheden, alleen door

het Woord geopenbaard. Jac. 1 : 18: Naar Zijnen wil

heeft Hij ons gebaard, door het Woord der Waarheid.

1 Petr. 1 : 23 : Die gij wedergeboren zijt, niet uit vergan-

kelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende

en eeuwig blijvende Woord Gods. God gebruikt wel

uitwendige middelen, waardoor de mensch ontsteld wordt

en tot inkeer komt ; als armoede, buitengewone oordeelen

over land, huis of persoon, vrees en gevaar des doods,

droomen, verbeeldingen in de fantasie, alsof ze gezigten

zagen, zonderlinge uitreddingen, ligchamelijke voorspoed,

het zien van de godzaligheid van anderen en hunne onder-

linge liefde en andere voorvallen, doch die zijn geene

middelen tot bekeering, maar alleen middelen om hen tot

het Woord te brengen en hen gedwee te maken, om zich

daardoor te laten bev/erken. Maar het woord alleen is

het middel ; die geene kennis van den weg tot zaligheid

bekomen, hunne bekeering is geen ware bekeering."

Aegidiiis Francken komt hiermede ook geheel overeen,

in zijn „Kern der Christelijke leer" alwaar hij handelt over

de „wedergeboorte" en de natuur daarvan beschrijft als
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eeue „instorting van een geestelijk leven", vraagt hij met

het oog op die wedergeboorte : „Door wat middel weder-

baart God de zijnen ?" en antwoordt daarop : „Door Zijn

Woord. 1 Petr. 1 : 23 : „Die gij wedergeboren zijt, niet

uit verganl<elijk, maar uit onvergani<;eUjl< zaad, door het

levende en eeuwig blijvende Woord van God." Waarna hij

verder vraagt : „Is dat Woord genoegzaam om een zondaar

te wederbaren ?" en antwoordt: „Geenszins, maar daar

moet bijkomen de bijstand des Heiligen Geestes, cf/e /rrac/z^-

dadig onder het Woord Zijner genade werkt, Jak. 1 : 18:

Naar Zijnen wil heeit Hij ons gebaard door het Woord
der Waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner

schepselen."

Uit al het aangehaalde blijkt mijns inziens duidelijk, dat

Dr. Kuyper's beschouwing over de „wedergeboorte," als

eerste levendmaking, verschilt van hetgeen in de H. Schrift

dienaangaande is geopenbaard en van hetgeen door onze

gereformeerde belijdenisschriften, gelijk ook door Calvijn,

Comrie en andere gereformeerde godgeleerden dienaangaan-

de geleerd wordt.

Niet minder duidelijk komt dat verschil uit in het leerstuk

aangaande het „geloof," beschouwd als vermogen en als

eene werkzaamheid, zooals blijken zal uit hetgeen volgt.



IV.

Het geloof.

Het Geloof, een gave Gods, is dat vermogen, dat als

eene hebbelijkheid in de wedergeboorte, door de werking des

Heiligen Geestes, naar de vrije verkiezing Gods in den

uitverkoren zondaar gewrocht wordt, door middel van de

prediking des Woords, waardoor hij met Jezus Christus,

in Wien al de volheid woont, vereenigd is, en waardoor

hij een ware kennis heeft van God, zooals Hij zich in Zijn

Heilig Woord heeft geopenbaard, de Waarheid van harte

toestemt en bemint en met zijn gansche hart zich daarop

verlaat. Daarom behooren ook tot het wezen des geloofs

kennis, toestemming en vertrouwen, en zijn deze drie te

zamen gevoegd het oprecht geloof. Dit geloof, in den

uitverkoren zondaar gewerkt zijnde door den Heiligen Geest,

door middel van het gehoor des Woords, openbaart zich

dadelijk in zwakkere of sterkere daden des geloofs, naar-

mate het minder of meer versterkt wordt door den Heiligen

Geest, evenzeer door middel van het Evangelie en het

geloovig gebruik der Sacramenten. Door deze middelen

behaagt het God, het geloof te doen wassen en toenemen,

wat bij eene getrouwe bediening des Woords en der

Sacramenten en een geloovig gebruik maken daarvan in

den middellijken weg ook geschiedt en uit de vruchten

blijkt, maar bij nalatigheid hierin, verzwakking in het geloof

en verachtering in de genade tengevolge heeft.
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Met dit zaligmakend geloof worden in den weg des ver-

bonds ook wel kleine kinderen vóór hun redegebruik begif-

tigd, gelijk daarvan voorbeelden in de Heilige Schrift te

vinden zijn, omdat ook hun als kinderen reeds het Konink-

rijk der hemelen door den Heere Jezus wordt toegezegd,

en zonder hetwelk zij, vroeg stervende, anders niet zouden

zalig worden. Doch dit geloof wordt aan de kleine kin-

deren, naar het welbehagen des Heeren, in de wederge-

boorte als eene hebbelijkheid geschonken zonder de ver-

kondiging des Woords, aangezien dit bij het kind, dat het

redegebruik nog mist, daardoor niet geschieden kan, en

het dus niet zalig zou worden, indien de Heere de genade

der wedergeboorte en des geloofs in de hebbelijkheid aan

het kind niet ook op andere wijze dan door het gehoor

des Woords beliefde te schenken. Maar zoodra zoodanig

kind tot het gebruik der rede gekomen is, openbaart zich

ook dat geloof in zwakkere of sterkere daden, naarmate

de Heilige Geest minder of meer in de harten van zoodanige

kinderen belieft te werken en de godvruchtige opvoeding

hunner ouders en onderwijzers belieft te zegenen, waardoor

ze zich op kinderlijke wijze reeds vroeg openbaren als

afkeerig van de zonde, die zij met droefheid in zich gedurig

ontwaren, waartegen zij bidden, niet zelden schreien, naar

Jezus vragen, gaarne van Hem hooren spreken, de ware

vromen liefhebben en hoogschatten, vragen doen over de

onzienlijke dingen, die hunne innerlijke betrekking daartoe

openbaren ; door welk alles zij zich onderscheiden van

andere kinderen, die daarvan onkundig zijn, evenals zij bij

het verder opwassen onderscheiden blijven van al degenen,

die geen kennis hebben van hunne innerlijke onreinheid

en verdorvenheid huns harten, en daarom nimmer als

Petrus zich afzonderen, om daarover bitterlijk te weenen,

met heilig verlangen naar verzoening en vrede met God,

die zij dan menigmaal mogen genieten tot hunne vertroos-

ting en blijdschap in hunnen dierbaren Jezus ; waarop dan

volgt een teederheid des gemoeds, die tot voorzichtigheid

dringt en tot vrees voor de zonde, en kinderlijke gehoor-

zaamheid aan God, hunnen Zaligmaker, en tevens tot het
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blijmoedig getuigenis geven van liet heil dat in Christus

is en zij in Hem hebben, en waarvan zij zoo gaarne ook

anderen deelgenooten zouden zien.

Met deze omschrijving van het geloof komt geenszins

overeen het gevoelen van Dr. Kuyper.

Deze toch leert wél, dat het geloof een gave Gods is,

dat in ons gewrocht wordt geheel zonder onze medewer-
king, en waarbij de uitverkoren zondaar, op het oogenblik

dat de Heilige Geest het geloof als vermogen of levensbe-

ginsel in hem werkt, geheel lijdelijk is ; maar ontkent dat

God de Heere daartoe als middel gebruikt de prediking

des Woords.

De kiem des geloofs, v/aaruit de daden voortvloeien,

wordt volgens Dr. Kuyper in ons ingeplant buiten de pre-

diking des Woords om, en evenzeer buiten ons bewustzijn

om, dat is : zonder dat we eenige dadelijke verandering of

omzetting in ons gewaar worden.

Volgens Dr. Kuyper kan dit zaad, of die kiem des geloofs,

soms zeer lang in ons aanwezig zijn
;

ja soms jaren lang,

zonder dat er iets van naar buiten uitkomt, zoodat de

zondaar, ofsclioon God liet ingeplante levensbeginsel of

het geloofsvermogen bewaart, al dien tijd zijn leven in de

zonde voortzet, voor wat zijn eigen bewustzijn aangaat,

omdat in de wedergeboorte dit geloofsvermogen in hem
ingeplant wordt, zonder dat hij er iets van merkt ; zoodat

dus die inplanting op zijn uiterlijk leven geen invloed

uitoefent, en ook niet kan uitoefenen, wat eerst mogelijk

is door een tweede genade, wanneer God n.1. door de

krachtdadige roeping, door middel van de prediking des

Woords, dat ingeplante geloofsvermogen doet ontkiemen

en in de bekeering doet uitbreken.

Deze geloofskiem of dit geloofsvermogen wordt, volgens

Dr. Kuyper, zelfs in de heidenen, voor zoover ze n.1. uit-

verkoren zijn, door God ingeplant, vóór en aleer de

zending onder hen uitgaat, wijl zij anders niet zouden

kunnen gelooven. Dus wordt volgens Dr. Kuyper wél het

geloof, maar nooit het geloofsvermogen, de wedergeboorte

of levendmaking gewrocht door middel van de prediking
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des Woords, evenmin als bij het kind, dat nog niet tot

liet gebruik der rede gekomen is.

Dit geloofsvermogen wordt bij alle kleine kinderen der

Gemeente ondersteld aanwezig te zijn, omdat zij anders

niet mogen gedoopt worden. En daar nu die kiem jaren
lang sluimeren kan, zonder dat er iets van gemerkt wordt,

noch door h e n z e ! v e n, noch door anderen,
zoo volgt, dat ze, óók wanneer ze tot het gebruik der rede

komen, voorts al dien tijd in de zonde en onbekeerlijkheid

kunnen voortleven, totdat door een tweede genade, door

middel van de prediking des Woords die kiem zich ontplooit

en in de bekeering uitkomt.

Tot het geloof behoort volgens Dr. Kuyper niet hei

vertrouwen, maar is daarvan het rechtstreeks gevolg, terwijl

hij de kennis, die volgens den Catechismus óók het geloof

belioort, zegt te zijn nog niets dan kennisneming, die nog

buiten alle geloof omgaat.

Dat Dr. Kuyper ten aanzien van het geloof zoo en niet

anders leert, moge blijken uit hetgeen hier volgt:

Op blz. 21 en 22 van het werkje „Voor een Distel een

Mirt," zegt Dr. Kuyper: „God moet den zondaar het geloof

uit genade schenken. Er hem het zaad of het vermogen

voor in planten. Het opwekken door de roeping. Het een

inhoud geven door het Woord. Het doen doorbreken in

de bekeering."

In deze volgorde noemt Dr. Kuyper dus eerst de inplan-

ting van het geloofsvermogen, dat hij ook wel noemt de

inplanting van het nieuw levensbeginsel of de wedergeboorte

in engeren zin, zoodat ik hier dus verwijzen kan naar hetgeen

bij de behandeling der Wedergeboorte door mij uit de

geschriften van Dr. Kuyper is aangehaald.

Het inplanten van het geloofsvermogen gaat dus, gelijk

Dr. Kuyper leert, aan de roeping, n.1. de krachtdadige

roeping door middel van de verkondiging des Woords,

vooraf, omdat dat vermogen, dat dus in kiem reeds in den

zondaar aanwezig is, door die roeping opgewekt wordt.

hl het „Werk van den Heiligen Geest," 2e deel blz. 161,

zegt Dr. Kuyper dan ook : „Al wordt dus het geloof (wat
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hier natuurlijk beteekenen moet het reeds opgewekt ge-

loofsvermogen) nooit gewrocht dan door het gehoor des

Woords, daarom werkt de prediking des Woords nog niet

het geloofsvermogend Waardoor Dr. Kuyper, gehjk uit den

zin zijner woorden duidehjk bhjkt, zeggen v/il, dat de

Heilige Geest de prediking des Woords daartoe als middel

niet gebruikt.

Dat dit zijne bedoeling is blijkt o. a. ook duidelijk uit

het 2de deel van zijn „E Voto" blz. 343, alwaar hij zegt:

„Eeuwen lang, eer ge het aanzijn ontvingt, heeft Hij den

Middelaar ter uwer rechtvaardigmaking opgewekt uit de

do oden. En ook zonder dat gij er aanvankelijk iets van

merktet, heeft Hij de kiem des eeuwigen levens in uw ziel

gedragen. Dat alles deed Hij zonder u. buiten u om, in u,

maar buiten uw weten.
Buiten twijfel moeten deze woorden „niets van merken,

buiten u om en buiten «iv weten'' naar de bedoeling van

Dr. Kuyper niet verstaan worden in zoodanigen zin, gelijk n.1.

van het pas geboren kind niet kan gezegd worden dat het leeft

met bewustheid voor zich zelf, ofschoon dat leven voor

anderen wél openbaar wordt, maar in zoodanigen zin, n.1.

dat wij geen dadelijke verandering of omzetting gewaar vv^or-

den, en dus voor onseigen bewustzijn zoowel als voor anderen

dezelfde gebleven zijn, en daarom het zondige leven geheel als

te voren voortzetten, wijl de kiem van ons geloof nog als on-

der den grond schuilt, zoodat er niets van naar buiten uitkomt.

Maar dan, in een verder stadium „begint God (zoo ver-

volgt Dr. Kuyper op blz. 344) ons menschelijk bev^ustzijn

zoo te bewerken, dat ons oog voor Zijn genadewerk open-

gaat ; dat wij het zien ; er van vreugde bij in de handen

klappen ; en, het van harte geloovende, nu zalig in Zijn

ondoorgrondelijke ontfermingen zijn."

„Hiertoe nu doet (zoo wordt vervolgd), de Heere tweeërlei.

Uitwendig brengt Hij ons door de Heilige Schrift de ken-

nisse van wat Hij over ons besloot en voor ons deed, door

Zijn Woord toe, en inwendig ontwikkelt Hij de geloofs-

kiem of het geloofsvermogen, dat ons door de wederge-

boorte was ingeplant."
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Dit is dan de „tweede genade", ge!ijl< Dr. Kuyper elders

zegt, waardoor God door de roeping, door middel van het

woord en de werking des Heiligen Geestes, het ingeplante

geloofsvermogen doet ontkiemen en in de bekeering doet

uitkomen. Maar vóór dat God deze tweede genade aan

ons doet, ligt het geloofsvermogen, de geloofskiem, in ons

werkeloos en verborgen, gelijk hij zegt in het 3de deel van

„E Voto" (zie blz. 33 hiervoor) dat „dit geloofsvermogen,

de geloofskiem (evenals de graankorrel in een steengroeve)

jarenlang in de diepte van ons steenen hart werkeloos
verborgen liggen kan, zonder dat of gij zelf of een
ander er iets van merk t."

Dat dit gevoelen aangaande de inplanting van het geloofs-

vermogen als eene onmiddellijke daad Gods, vóór de kracht-

dadige roeping door middel van het Woord des Evangelies,

en dus geheel buiten dat Evangelie om, er

gemakkelijk toe leidt, om dit zaad Gods, dit ingeplante

geloofsvermogen ook bij de heidenen, aan wie nooit het

Evangelie verkondigd werd, aantenemen, voor zoover zij n.1.

uitverkoren zijn, volgt uit hetgeen Dr. Kuyper in het 2de

deel van „E Voto" blz. 290 en 291 na de behandeling van de

22e Zondag in zijn „Naschrift" zegt : „Nu eischt de Heilige

Schrift wel, dat we een iegelijk als verloren zullen beschou-

wen, die onder het geklank des Evangelies geboren, dit

Evangelie verworpen heeft. Dan is het hem een reuke des

doods. Maar hierin ligt nog niet stellig, dat zoo ook zon-

der onderscheid te oordeelen is waar alle prediking
van het Evangelie nog geheel en ten eene ii=

male ontbrak.
„Want wel is de eisch om zalig te worden geloof ; maar

onze eigen Belijdenis, dat ook jong gestorvene kinderen

zalig kunnen worden, bij wie van een öewwsf geloof in den

Christus nooit sprake viel, toont, dat onder geloof in dit

opzicht alleen de inplanting van het geloofsvermogen te

verstaan is. Of dat feit in zulk een kind al dan niet heeft

plaats gegrepen, weten we niet. We kunnen er niets van

zeggen. Maar de Leerregels van Dordt raden ons aan hier

niet te klein te denken van de barmhartigheden Gods.
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„En inct het oog hierop bhjft het nu een open vraag, of

er niet ooi< wel onder de heidenen zull< een daad

Gods bij den een of ander kan plaats grijpen.

„Hierop nu moet geantwoord dat cf;Y m e 1 1 e r d a a d

geschiedt ; want als de zending onder de heidenen uitgaat,

kan niet één hunner gelooven, tenzij God de Heere hem
vooraf het vermogen hiertoe verleent."

Hier dient even opgemerkt te v/orden, dat Dr. Kuyper
geheel zonder grond en buiten de Heilige Schrift, de hei-

denen gelijk stelt met de kinderen der geloovigen of de
kinderen des Verbonds, aan wie God in dien weg, en in

dien weg al/één de zegeningen des Verbonds belooft en

eertijds onder Israël door de besnijdenis, en thans aan de

kinderen der Gemeente des Heeren, door den Apostel Paulus

als Verbondsheiligen geteekend, terwijl hij die der heidenen

onrein noemt, door den doop verzegelt ; zoodat niemand
recht heeft te besluiten uit hetgeen God aan de Verbonds-
kinderen belooft en toezegt, dat Hij nu ook alzóó, geheel

buiten dat Verbond om, onder de heidenen doet. Waaruit
natuurlijk volgen moet, dat God dit doet aan alle uitver-

korene heidenen, vóór dat nog de zending in de prediking

des Evangelies onder hen is uitgegaan ; zooals ook reeds

blijkt uit bovengemelde woorden van Dr. Kuyper, dat dit

met der daad geschiedt en geschieden moet, wijl niet

een hunner gelooven kan, ten zij God hem vooraf het ver-

mogen daartoe verleent.

Maar dan volgt hieruit als van zelf, dat, evenals de
kleine kinderen zonder de prediking des Evangelie's kunnen
zalig worden, wijl zij zonder die prediking door den God
des Verbonds kunnen zijn wedergeboren en, zoo ze dit

zijn, niet meer verloren kunnen gaan, ook evenzoo de
heidenen, zonder die prediking op dezelfde wijze

kunnen zalig worden ; niet alleen de kinderen dus, maar
ook zelfs de volwassenen, in wie het zaad des geloofs of

de geloofskiem immers verborgen liggen kan, en die Dr,

Kuyper immers bedoelt, als hij zegt, dat we wel, „een

iegelijk als verloren zullen beschouwen, die, onder het ge-

klank des Evangelies geboren, dit Evangelie verworpen
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liccft, wijl zulk een dat Evangelie is een reuk des doods ;

maar dat hierin nog niet stellig ligt, dat ook zoo zonder

onderscheid te oordeelen is, waar de prediking van het

Evangelie nog geheel en ten eenenmale ontbrak."

Deze stelling eenmaal aangenomen, zijn de gevolgen niet

te overzien. Want waarom zou men die niet ook kunnen

toepassen op zoodanige joden, Mohamedanen en allerlei

godsdienstige en ongodsdienstige menschen, gelijk er zoo

vele zijn, die met de heidenen kunnen gelijk gesteld worden,

omdat tot hen nimmer het Evangelie van Jezus Christus

gebracht werd, evenmin als tot de heidenen ?

Alzoo is dan nu deze ergernis des Kruises opgeruimd,

die voor vele vijanden daarvan tot dusver een onover-

komelijke aanstoot was, en aan hen, die zich vasthouden

aan het Woord Gods. dat „het geloof is uit het gehoor

en het gehoor door het Woord Gods," gedurig werd en

nog wordt voorgeworpen, n.1. „of zij dan nieenen dat zoo-

vele millioenen heidenen verloren gaan," en waarop zij dan

niet anders kunnen en mogen en durven antwoorden, dan

dat zij in den eeuwigen en onbegrijpelijken raad Gods

wenschen te berusten, en nimmer mogen aannemen, dat

ook buiten Jezus Christus zaligheid is, maar dat al de

gegevenen des Vaders ook waarlijk en zonder dat een

hunner achterblijft, tot Jezus zullen komen, hetzij zij zelf

als volwassenen tot Hem toevlucht nemen of als kinderen

der geloovigen en mede erfgenamen van de beloften des

genadeverbonds, tot Hem gebracht worden, van wie Hij

niemand zal uitwerpen ; terwijl tot dat einde het bevel des

Heilands aan Zijne dienaren luidt, om te prediken het

Evangelie allen Creaturen, omdat Hij langs dien ive^ Zijne

uitverkorenen uit alle geslachten, talen en natiën wil ver-

gaderen, wordende zalig die geloofd zullen hebben en

gedoopt zullen zijn, en alléén, maar ook zij allen, verdoemd,

die niet geloofd zullen hebben.

Dit is de uitspraak van onzen Heere Jezus Christus, en

van deze leer der Heilige Schrift mag niet worden afge-

weken, door daaraan iets toetedoen of daarvan iets af te

doen. Andere wijzen van zalig worden zijn ons ook in de
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Heilige Schrift niet geopenbaard. Dienaangaande iets anders

te onderstellen of ook uit de natuur af te leiden, moge eerst

zeer onschuldig, onschadelijk en zeer aannemelijk worden

voorgesteld, maar moet eindelijk leiden tot allerlei afwijkingen,

en daardoor aanleiding geven tot allerlei twisten verdeeld-

heid, waarbij de harten verkouden en de zielen verloren gaan.

Voorts moet ten aanzien van den grond, waarop de

stelling van den geloofskiem vóór de „roeping" óok onder

de heidenen berust, daarin bestaande,, dat niet één hunner

gelooven kan, tenzij God hem vooraf het vermogen daartoe

verleent, nog worden opgemerkt, dat het volkomen waar

is, dat niemand gelooven kan, tenzij God hem vooraf het

vermogen daartoe verleent ; maar dat, zoo de Heere daartoe

als middel belieft te verkiezen, gelijk Hij doet, de verkon-

diging des Woords, althans wat aangaat degenen die

volwassen zijn, (voor v^elken Calvijn in Zijn Institutie,

handelende over den kinderdoop, erkent, dat den zoodanigen

het Woord des Heeren het eenige zaad is der Weder-

geboorte, maar waaruit hij zegt, dat niet mag besloten

worden dat de jonge kinderen door de kracht Gods niet

kunnen wedergeboren worden, die Hij zoo gereed en vaardig

heeft als zij voor ons onbegrijpelijk is en wonderbaar,) en

tegel ij k met die prediking de krachtdadige wer-

king des Heiligen Geestes doet gepaard gaan, in degenen,

die Hij daartoe van eeuwigheid naar Zijn vrijmachtig wel-

behagen verordineerd heeft, dan kan toch niet gezegd

worden, dat God aan de zoodanigen het geloof niet ver-

leent, om de Waarheid, hun verkondigd, door dat geloof te

kunnen aannemen ?

Ten opzichte van hetgeen volgens den Catechismus tot

het oprecht geloof behoort, n.1. kennis, toestemming
en vertrouwen, zegt Dr. Kuyper in zijn „Werk van den

Heiligen Geest," 2de deel, blz. 262: „Spreekt men van

kennisse, toestemming en vertrouwen, als de drie stadiën,

die het geloofsproces doorloopt, dan is die eerste kennisse,

en hierop lette men wel, nog niets dan kennisneming,

die nog buiten alle geloof omgaat."

Voorts zegt Dr. Kuyper, sprekende van Comrie, dat hij
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goed gezien heeft, wanneer hij de ken nis se, als van de

toestemming onderscheiden, weer aizonderHjk ter spra!<e

brengt, daar er steeds op gelet dient te worden, dat de

natuurlijke mensch de dingen die des Geestes Gods zijn,

niet verstaat : „Wel terdege moet er dus nadruk op gelegd,

dat de kennisse, die vooraf moet gaan, en waaraan het

geloof zijn toestemming zal geven, verlichting van den

Heiligen Geest onderstelt. Eerst bij dat licht zien wij den

glans der Heilige Schrift en kunnen we haar heerlijkheid

bevatten. Voor wie dat licht mist, is ze een steen des

aanstoots." Men lette er wel op, dat Dr. Kuyper hier

blijkbaar dezelfde kennisse op het oog heeft dan

waarvan Comrie schrijft, ofschoon, zoo als hierna blijken

zal, die Comrie bedoelt, is van geheel anderen aard. En
dan vervolgt Dr. Kuyper verder : „Maar hoezeer we dit

streng vasthouden, en dus onder kennisse volstrekt niet

een bloot historische kennisse verstaan, toch is deze „ken-

nisse" geen stuk van het geloof zelf, maar een

andere werking van den Heiligen Geest, die door God wordt

aangewend, om ons het gelooven mogelijk te maken."

„Een waarheid of een persoon is nooit het geloof zelf,

maar altoos alleen voorwerp van het geloof, en het geloof

zelf is en blijft aUoos dat ééne, waarin alle geloof bestaat,

te weten het overreed worden, om het gewonnen te geven,

zoodat nu alle tegenstand wegvalt, en de volste ontwijfel-

baarste zekerheid voor ons geboren is. Geloof hebben is

verzekerd zijn. „Verzekerd zijn" dat waar is al wat de

Heilige Schrift zegt, en evenzoo verzekerd zijn dat dit mij

persoonlijk geldt. Vandaar de volstrekte ongerijmdheid,

om ooit of te immer van een zaligmakend geloof te spreken,

dat los van de Heilige Schrift zou zijn, of beginnen zou

met de autoriteit der Heilige Schriftuur te breken ; de vol-

slagen onzinnigheid om van een zaligmakend geloof te

bazelen dat zich op iets anders dan op den Christus zou

richten, gelijk Hij in de Schrift geopenbaard is ; en van

daar bovenal de zotte onzinnigheid, om het geloof als een

algemeene zielsneiging op te vatten, waarmee het heilbe-

geerig hart roepen zou om lessching van zijn dorst.
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„Dit alles ontneemt aan het geloof juist zijn karakter van

geloof.

Als ik zeg : „Ik geloof !" dan beduidt dit : „voor mij

staat dit of dat vast."

„En daarom verzekerd, overreed, overtuigd moet men
wezen, of anders gelooft men niet, en vrucht nu van dit

overreed zijn, is èn rijke kennis èn heerlijk vertrouwen èn

toegang tot den Heere."

Het is zeer duidelijk dat Dr. Kuyper hier spreekt van een

kennis, die noodwendig aan het geloof vooraf moet gaan,

en waarvan ook de Heilige Schrift spreekt, waar men leest,

dat het geloof is uit het gehoor. Er kan natuurlijk van

geen geloof sprake zijn, zonder „kennisneming" van datgene,

wat geloofd moet worden.

Deze kennis is dan ook „geen stuk van het geloof zelf,"

en in hare natuur geheel onderscheiden van de kennis,

door den Catechismus en door Comrie bedoeld, aangezien

die kennis natuurlijk niet noodzakelijk insluit toestemming

en vertrouwen : want hoevelen zullen er niet gevonden

worden, die wèl kennis van de Heilige Schrift hebben

maar de waarheid daarvan niet toestemmen, veel minder

met vertrouwen des harten zich daar op verlaten.

De kennis, door den Catechismus en door Comrie, naar

aanleiding van den Vilden Zondag daarvan sprekende,

bedoeld, sluit noodwendig in zich toestemming en vertrouwen,

hoewel beide van de kennis onderscheiden zijn, op de

wijze, gelijk hierna door Comrie zoo waar wordt verklaard,

Deze kennis sluit evenzeer in zich verzekerd, overreed

en overtuigd zijn ; maar het verzekerd, overreed en overtuigd

zijn sluit niet noodzakelijk in zich, gelijk Dr. Kuyper

beweert, en heeft niet noodzakelijk tot vrucht èn rijke

kennisse èn heerlijk vertrouwen èn toegang tot den Heere

;

want vele voorbeelden uit de Heilige Schrift en uit het

leven zijn aan te wijzen van personen, die verzekerd, over-

reed en overtuigd waren van de Waarheid, maar weigerden

die Waarheid te beoefenen en zich daarop te verlaten.

Men denke hier slechts aan Ezau en Judas, die beide

overreed en overtuigd waren van de Waarheid, maar
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vreemd waren van de kennis, door den Catechismus en

door Comrie bedoeld.

Dr. Kuyper vat echter de door den Catechismus en, naar

aanleiding daarvan door Comrie bedoelde drie stukken,

kennis, toestemming en vertrouwen, die te zamen het

oprecht geloof zijn, en dus niet daaraan voorafgaan en

daarop volgen (n.1. voorzoover ze, gelijk Comrie zegt, tot

het wezen des geloofs behooren en in derzelver samen-
voeging met elkander het oprecfit geloof zijn) blijkbaar

geheel anders op, ofschoon het duidelijk is, wijl hij daar

ter plaatse juist die zaken uit den Catechismus en uit

Comrie bespreekt, en daarop wijst, dat hij van oordeel

is, dat de Catechismus en Comrie geen andere kennis op
het oog hebben, dan door hem wordt voorgesteld.

Laat ons nu zien, wat ten aanzien van het „geloof"
geleerd wordt door de Heilige Schrift, onze Belijdenisschrif-

ten, Calvijn, Comrie en andere onzer Gereformeerde vade-

ren, die alle met elkander overeenstemmen.

Wat hiervoor op blz. 33 tot 35 door mij is aangehaald

uit de Heilige Schrift, ten aanzien van de wedergeboorte,

kan hier óók gelden ten aanzien van het geloof, als eerste

beginsel, omdat Dr. Kuyper, gelijk reeds eerder gezegd is,

de „wedergeboorte in engeren zin" óók wel, en terecht,

noemt de inplanting van het geloofsvermogen ; en kan

ik hier dus volstaan met te verwijzen naar die bladzijden,

waaruit mijns inziens klaar blijkt, dat het geloof als eerste

levensbeginsel, door den Heiligen Geest in den uitverkoren

zondaar gewerkt wordt door middel van de prediking of
het gehoor des Woords. Dit blijkt ook zeer duidelijk uit

hetgeen hiervoren (blz. 35—43) door mij omtrent de weder-

geboorte in engeren zin, of de inplanting van het nieuw

levensbeginsel of het geloofsvermogen, is aangehaald uit

onze Belijdenisschriften, uit Calvijn, Comrie en andere onzer

Gereformeerde vaderen, zoodat het onnoodig is dit hier te

herhalen.

En ofschoon nóch door de Heilige Schrift, noch door
onze Belijdenisschriften, nóch door Calvijn, nóch ook door
andere Gereformeerde schrijvers worden buitengesloten de
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kinderen der geloovigen, die niet door het gehoor des

Woords het geloof als vermogen kunnen ontvangen, maar

onmiddellijk, door de kracht Gods (gelijk Calvijn zegt),

laten zij ten aanzien van de volwassenen geen andere
w ij z e toe, dan door het gehoor des Woords, hetzij dit

gepredikt, of zelf of door anderen gelezen wordt. Hierdoor

vervalt dan vanzelf de mogelijkheid, dat ook in de heidenen,

ofschoon ze ook uitverkoren mochten zijn, het geloofsver-

mogen door God zou worden ingeplant, vóór nog de zen-

ding tot hen uitgegaan is, en alzoo vóór dat het woord

der prediking door hen gehoord is, aangezien dit strijden

zou tegen Gods Woord en onze Belijdenisschriften, en

tegen het gevoelen onzer Gereformeerde vaderen. Want
ofschoon God machtig genoeg is dit te doen, zoo wordt

ons dit evenwel nergens geleerd, maar wèl het tegen-

deel. Alléén van de kinderen der geloovigen leert ons de

Heilige Schrift met voorbeelden, dat God, uit kracht van

Zijn genade verbond, en overeenkomstig Zijne eeuwige

verkiezing, sommigen vóór het gebruik hunner rede het

geloof als vermogen schenkt. Hieruit — n.1. dat de Heilige

Geest het geloof als eerste levensbeginsel, in de harten

der uitverkorenen, voorzoover ze op volwassenen leeftijd

die genade ontvangen, werkt door middel van de prediking

des Woords — volgt ook vanzelf, dat onze gereformeerde

vaderen overeenkomstig Gods Woord, niet hebben geleerd,

dat de kiem des geloofs in onze harten werkeloos
liggen kan, en wel jaren lang, zonder dat wij of anderen

er iets van merken.

Calvijn zegt ten dien aanzien in zijn „Institutie" (Bk. III

Hfdst. II § 19) sprekende over het geloof en deszelfs

eigenschappen: „Dit zij dan de korte inhoud: Zoodra zelfs

de geringste drup van geloof in onze gemoederen

gevallen is, beginnen wij reeds Gods aangezicht als

vriendelijk, liefelijk en goedertieren jegens ons te aanschou-

wen, en dat wel van ons verwijderd en uit de verte, maar

met eenen zoo gewissen blik, dat wij weten, dat wij geens-

zins miszien. Zooveel wij daarna vorderen, gelijk wij

gedurig behooren voorttegaan, zooveel komen wij, als door
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eenen gedanen vooruitgang, nader, en alzoo des te zekerder

tot Zijn aanscliouwen, dat ons ook door een gedurig aan-

houden, gemeenzaam gemaakt v/ordt. Aldus zien wij dat

het gemoed, door de kennis van God verlicht, bij den

aanvang in groote onwetendheid gewikkeld is, die allengs

wordt weggenomen. En echter wordt het, door sommige
dingen niet te weten, of door hetgeen het ziet wat duister

te aanschouwen, niet verhinderd, eene klare kennis van

den Goddeliiken Vvil te zijnen opzigte te genieten, hetgeen

het meeste en het voornaamste is in het geloof. Want
gelijk iemand, die in eene gevangenis is opgesloten, wel
— indien hij door eene naauwe opening slechts zijdelings

en als ten halve de stralen der zon ziet blinken, — van

het onbelemmerd aanschouwen der zon beroofd wordt,

maar nogthans een onmiskenbaren glans met zijne oogen
ontwaar wordt, en deszelfs gebruik geniet, zoo worden ook
wij, schoon v/ij door de boeijen van dit aardsche ligchaam

omgeven, met veel donkerheid van alle zijden worden
overschaduwd, evenwel door Gods licht, al beschijnt het

ons tot betooning Zijner barmhartigheid maar een weinig,

zooveel verlicht, als tot onze grondige gerustheid voldoen-

de is."

Uit deze woorden van Caivijn blijkt toch waarlijk vol-

doende, dat ook hij tusschen het ontvangen van het geloof,

als eerste levensbeginsel en de vrucht of de openbaring

daarvan geen tijdruimte stelt; want met de minste drup
van geloof, kan Caivijn toch niet anders bedoeld hebben,

dan het beginsel des geloofs, dat (gelijk hij zegt) in

ons valt of door ons ontvangen wordt, hoe gering dat

ook wezen moge."

Hier toch is geen sprake van eene ,,ontplooiïng" of

„openbaring" van een geloofskiem, die te voren in ons

was ; terwijl Caivijn hier niet onduidelijk laat uitkomen,

dat de kennis, die hij hier beschrijft, het meeste en het

voornaamste in het geloof — en dus een van de wezenlijk-

heden is, die tot het wezen des geloofs behooren.

Bijna hetzelfde als Caivijn, zegt Comrie in zijne „Eigen-

schappen des zaligmakenden geloofs," op blz. 10 v.v. 1ste
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leerrede (waarheen liij op blz. 57 van zijne verklaring van

den Vil Zondag, uitgegeven door Dr. Honig, óók ten dezen

aanzien verwijst): „Mogelijk zal iemand vragen: welke zijn

toch de daden des geloois, waardoor de ziel zich met

Christus vereenigt ? en omdat dit eene vraag is van een

groote aangelegenheid voor u en voor mij, zullen wij het

zeggen, zoo klaar het ons doenlijk is. Let maar op de

volgende zaken :

„a. De ziel nu begint hare vereeniging en haar verbond,

met al de lusten en begeerlijkheden, van v/at soort, aard,

naam of hoedanigheid die zijn mochten, te verbreken, en

aan dezen den dienst op te zeggen. Want als het minste
beginsel van leven in het hart komt, dan ziet de ziel

de dwaasheid, lastigheid en slavernij van de zonde, en er

ontstaat een gul, hartelijk en algemeen afkeer van alle

zonde, en een hartelijke zielsvereeniging met alle deugd;

zoodat de geloovigen in des Heeren tegenwoordigheid kun-

nen zeggen : Dat zij haten allen valschen pad. Ja, hoe

gebonden zij voor dezen aan deze of gene begeerlijkheden

mochten geweest zijn, de ziel wordt zoo algemeen voor

den Heere ingenomen, dat zij tot alles uitroept : henen uit,

henen uit ! Dit moet noodzakelijk voorafgaan, terv/ijl

Christus en Belial evenmin te zamen gevoegd kunnen wor-

den, als God en de Mammon tegelijk kunnen gediend

worden ; derhalve zullen wij bespeuren in Paulus en anderen,

dat, z o o d r a zich eenig levensbeginsel in hen ontdekte,

zulks zich openbaarde in een afkeer van de zonde, en

eene toegekeerdheid tot de deugd, terwijl het eerste woord

dat zij spreken is : Heere ! wat wilt Gij, dat ik doen zal ?

„ö. De ziel begint met indruk haren afgescheiden staat

in te zien, en dien met de allerbitterste droefheid in het

verborgen voor God te betreuren. Nu druipt zij weg van

treurigheid, omdat zij Jezns mist, en van wege hare onuit-

sprekelijke ellende en jammerlijken toestand ; er is geene

droefheid, vanv/ege de smartelijke aandoening, met deze te

vergelijken, en nochtans is de oorzaak daarvan niet zoo

zeer beklemdheid en benauv/dheid, maar het gemis, en dc.t

maakt, dat zij in klachten haar hart ontsluit, en met vele
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cn herhaalde drangredenen bij den Heere aanhoudt, of Hij

naar zulk eenen dooden hond wilde omzien, en Zijnen

genadeschepter haar toereiken, uit enkele ontferming ; hier

zaait de ziel met tranen, terwijl hare oogen als springaders

van water zijn."

Ik heb expres deze aanhaling uit Comrie's „Eigenschap-

pen" wat ruim gen.om.en, om het treffende van de dadelijke

uitwerking van het levensbeginsel te doen zien, die hier zoo

naar hare natuur wordt voorgesteld, en dat in onzen tijd

vooral zoo weinig ter harte genomen en soms haast

als overbodig geacht wordt. Al deze v/erkzaamheden zijn

ook volgens Comrie het gevolg van het minste beginsel

van leven, als en zoodra het in het hart komt; en bedoelt

Comrie dus met de woorden : „zoodra zich eenig levensbe-

ginsel in hen ontdekte", een levensbeginsel, dat vóór die

ontdekking, voor dat inkomen, in het hart niet was.

Het zal niet onnoodig zijn, hier nog eenige woorden van

Comrie aan te halen, uit zijn meer bedoeld werk over het

„Oprecht Geloof," uitgegeven door Dr. Honig, die wij vinden

op blz. 81, en tevens zijne bedoeling met die v/oorden op

te sporen.

Op de aangehaalde blz. zegt Comrie, sprekende over het

„opregt geloof" : „dat dit geloof alles heeft in zijne natuur,

als het ingewrocht wordt door den H. Geest, waardoor het

volmaaktelijk in staat is, om al de indrukken, die de H.

Geest door het Woord van den inhoud des Woords geeft,

te ontvangen, en die ontvangen liebbende, zich in dadelijke

oefeningen werkzaam te betoonen. Daaruit kunt gij nu

afleiden, eensdeels, dat de hebbelijkheid in de orde der

natuur voor de daad gaande, noch wij, noch eenig sterve-

ling kunnen zeggen, wanneer de werkzame daden uit dit

beginsel voortvloeien, evenmin, als wij den juisfen tijd

bepalen kunnen, wanneer de eerste redelijke daad uit de

redelijkheid voortvloeit ; zijn het nu niet al de daden des

geloofs, te weten, de meer voorname daden, nochtans de

andere, die minder sterk en minder volmaakt zijn, waardoor

wij tot de meer volmaakte trapsgewijze komen, en dus

met Christus al nauwer en nauwer vereenigd worden. En
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deze hebben wij in onze predikatie over de vereeniging

getoond, en ook beschreven, waarin dezelve bestaan."

De vraag is hier, of Comrie met de uitdrukking : „dat

de hebbelijkheid in de orde der natuur vóór de daad gaande,

noch wij, noch eenig sterveling kunnen zeggen, wanneer de

werkzame daden uit dit beginsel voortvloeien, evenmin als

wij den juisten tijd bepalen kunnen, wanneer de eerste

redelijke daad uit de redelijkheid voortvloeit," zeggen wil,

dat, omdat wij, noch eenig sterveling den juisten tijd, het

juiste oogenbUk, daarvan kunnen weten, er nu ook geen

dadelijke werkzaamheden uit het beginsel des geloofs nood-

zakelijk voortvloeien. Dit is echter blijkbaar geenszins

zijne bedoeling, maar wèl, dat, ofschoon er uit het beginsel

des geloofs ook noodzakelijk dadelijke werkzaamheden

voortvloeien, wij noch eenig sterveling met zekerheid kunnen

onderscheiden, of die werkzaamheden uit het beginsel van

het oprecht geloof, dan wel nog uit de natuurkrachten,

onder den invloed en de algemeene verlichting en werking

des Heiligen Geestes op de Conscientie voortvloeien, 't geen

eerst bij de verdere ontwikkeling meer tot openbaarheid komt.

Dat dit zijne bedoeling is, volgt duidelijk uit hetgeen hij

op blz. 46 n". 7 v.v. van dat zelfde werk, (zie blz. 5 v.v.

hiervoor) zegt aangaande hetgeen bij bejaarden aan de

levendmaking gemeenlijk voorafgaat; maar moge ook blijken

uit de door hem bedoelde predikatie over de vereeniging,

waarnaar hij verwijst, en die de eerste is in zijne „Eigen-

schappen des Zaligmakenden geloofs," v/aaruit ik nog dien

ten bewijze deze belangrijke woorden hier wensch aan te

halen : „Deze. vereeniging van Christus met den uitverkoren

zondaar door den H. Geest, bestaat voornamelijk daarin,

dat Christus het recht, dat Hij op de uitverkorenen heeft,

door de gifte des Vaders van diegenen aan Hem in het

verbond der verlossing, én door Zijne dadelijke vrijkooping

van dezelven door zijne dadelijke en lijdelijke gehoorzaam-

heid, doet gelden en dadelijk werkstellig maakt, opdat zij

de weldaden der verlossing mogen deelachtig worden, en

Hij hen dadelijk als Zijn eigendom moge bezitten. Dit is

noodzakelijk zal ooit de uitverkoren zondaar zich van zijne
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zijde dadelijk met Christus kunnen vereenigen, dewijl hij,

schoon uitverkoren, dood in zonden en misdaden
is, gelijk alle anderen, Efez. 2 : 1 ; en dit is het

werk van den H. Geest, gelijk uwe aandacht uit de volgende

Bijbelplaatsen kan nagaan. Ezech. 36 : 27 : En ik zal

mijnen Geest geven in het binnenste van U ; dat is, als

de tijd der minne daar is, dat uurtje van Gods welbehagen,

dan komt de Geest en neemt dadelijk bezit van den uit-

verkoren zondaar ; Ezech. 37 : 5, vergeleken met het 14e vers,

waar deze verborgenheid zeer levendig opgehelderd wordt;

Gal. 3 : 2, 3, 14; 1 Cor. 12 : 13; Rom. 8:9,11, en andere

plaatsen meer, waar dit duidelijk geleerd wordt. Hieruit

kunnen wij besluiten : n.) dat de uitverkoren zondaar, ten

aanzien van dezen eersten band van vereeniging, ten eenen-

malc lijdelijk is, terwijl hij in dat oogenblik, als Christus

hem als Zijn eigendom door den Geest komt opeischen,

dood is in zonden en misdaden, en even onbekwaam
om iets te doen, als een doode is, om zich zelven levend

te maken. De ziel, als de Geest komt om haar met Chris-

tus te vereenigen, is als de doodsbeenderen, die aan Ezechiël

vertoond werden, of als het machtelooze kindje op de vlakte

des velds, in zijn bloed liggende te wentelen. En zoo ziet

gij, dat alle voorbereiding van den zondaar uit zichzelven,

tot deze vereeniging, om zich daartoe bekwaam te maken»

ten eenenmale verworpen moet worden (schoon wij in een

goeden zin, in een ander opzicht, dezelve toelaten kunnen,

want wat kan hij doen, die geestelijk dood is I b.) Wij

besluiten dan ook, dat kei leven, het rechte, ware geestelijk

leven, uit deze vereeniging voortvloeit ; het gaat niet vooraf,

maar volgt er op, in crde der zaken, schoon beide
g e 1 ij k t ij d i g z ij n ; want in datzelfde oogenblik dat de

H. Geest Christus met den uitverkorene vereenigt, wordt

de uitverkoren zondaar levend; gelijk uit de aangehaalde

Bijbelteksten te zien is, dat het ééne onmiddellijk op het

andere volgt en er mede vergezeld gaat, zoodat er geen

tusschenstaat is tusschen dood en leven ; neen, als de Geest

in het binnenste gegeven wordt, dan leeft de ziel. Evenwel

gelijk wij zien zullen, ontdekt dit leven zich zelve al traps-
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gewijze, eerst in zwakkere en naderhand in sterkere, eerst

in mindere en naderhand in meerdere volmaakte daden

des levens.

Uit deze woorden van Comrie, in verband ook met al

iietgeen vroeger door mij dienaangaande van hem reeds is

aangehaald, blijkt klaar dat dit zijn gevoelen is, n.1.

:

a. dat wèl Cliristus zich eerst met den uitverkoren

Zondaar, als de tijd der minne daar is, vereenigt, maar dat

op hetzelfde oogenbük óók de zondaar zich met

Christus vereenigt, terwijl vóór deze vereeniging de zondaar

dood is

;

ö. dat uit deze vereeniging het ware geestelijke leven

voortvloeit, zoodat l:et daaraan niet voorafgaat, maar daarop

volgt, en wel in orde der zaken, hoewel beide gelijk=

t ij d i g z ij n, om.dat in hetzelfde oogenblik, dat de H.

Geest Christus met den uitverkorene vereenigt, de uitver-

koren zondaar levend wordt;

c. Dat die levendmaking des zondaars, op hetzelfde

oogenblik plaats l:ebbende, waarop Ciiristus zich met hem
vereenigt, d a d e ! ij k het ware geestelijke leven voortbrengt;

verstaande iiij toch door het ware geestelijke leven hier

niet het levensbeginsel, maar de ware geestelijke daden
des geloof s, waardoor, zooals blijkt uit lietgeen Comrie

in diezelfde predikatie daarop volgen laat en hiervoren

door mij is aangehaald, de ziel zich met Christus vereenigt,

op hetzelfde oogenblik dat Christus met liaar

zich vereenigt.

Ik moet hier nog even aanhalen het gevoelen van Zacha-

rias Ursinus, voorkomende in zijn „Sc/zafóoe^," ter plaatse

waar hij handelt over den VII Zondag, nl. over het opregt

geloof, waaruit ten duidelijkste blijkt, dat hij, evenzeer als

Calvijn en anderen, leert, dat het geloof als eerste levens-

beginsel, in het hart des uitverkorenen zondaars gewrocht

wordt door den Heiligen Geest, echter bij de volwassenen

niet zonder de prediking des Evangelies.

Immers hij zegt : „Het instrument, waardoor het geloove

gewrocht wordf, is in. 't gemeen het 'gansche Woord Gods,

begrepen in de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments,
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in welke ook veel werken en wonderteekenen Gods vervat

zijn. Maar het eigenlijk instrument des r e c h t v a a r d i g=

makenden geloofs, is da predikatie des Evangeliums.

Rom. 1 : 16. Uzi Evangelium is een kracht Gods tot

zaligheid een iegelijk die gelooft. Rom. 10 : 17: Het

geloof is uit het gehoor en het gehoor door Gods Woord.
Zoo wordt dan nimmermeer het rechtvaar=
digmakend geloof ordinairlijker wijze ge=

wrocht in de volwassenen zonder depredi=
kjng des Evangeliums."

Dat Ursinus hier bedoelt het geloof, ais levensbeginsel,

en niet het geloof als een daad, uit dat beginsel voort-

vloeiende, volgt hieruit, dat hij hier uitdrukkelijk noemt het

rechtvaardigmakend geloof, 'm onderscheiding zeker van

hel: geloof als daad des geloovigen, dat niet rechtvaardigt

voor God ; terwijl, zoo hij het geloof als vrucht van het

levensbeginsel hier bedoeld had, hij niet bepaaldelijk zou

hebben gesproken van de volwassenen, alsof dit geloof niet

altijd door middel van de prediking des Evangeliums ge-

werkt wierd
;
gevende de woorden „gewrocht wordt" boven-

dien h:er toch te kennen het scheppen of inplanten van

een nieuw levensbeginsel, n.1. het rechtvaardigmakend
geloof ; uit welke v/oorden dus volgt, dat ook Ursinus ten

aanzien van de volwassenen, evenals Calvijn en Comrie,

geen tijdruimte stelt tusschen de inplanting van het nieuw

levensbeginsel en de bekeering.

Dat liet geloof bestaat in kennis, toestemming en ver-

trouwen, en dat geen dezer drie zaken, die tot het geloof

wezenlijk behooren, daaruit gemist kan worden, en ook

niet gemist vi/ordi, evenmin als, — gelijk Comrie zegt —
wijl elke lijn van een driehoek tot het wezen van een

driehoek behoort, geen dezer lijnen voor het bestaan van

den driehoek gemist kan worden, moge blijken uit hetgeen

vooral Calvijn en Comrie ten dien aanzien daarvan zeggen.

Calvijn, sprekende in zijn „institutie, Bk. Ili Hfdst. II,

§ 14 over de k e n n i s, als tot het geloof wezenlijk behoo-

rende, zegt daar: „Als wij het" geloof eene kennis noemen,

zoo verstaan wij daarmede niet een zoodanig begrip, gelijk
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er pleegt te zijn betrekkelijk de dingen, die onder de men-

schelijke gewaarwording vallen. Want de kennis, waarover

wij spreken, is zooveel hooger, dat het verstand van den

mensch zich zelven moet te boven gaan en overtreffen,

om tot dezelve te geraken. En wanneer het daartoe ook

al gekom.en is, zoo verstaat het niet wat het gevoelt

;

maar dewijl het een vast gevoel heeft van hetgeen het

niet begrijpt, zoo verstaat het door de zekerheid van des-

zelfs vast gevoel meer, dan of het m.et deszelfs bevatting

iets menschelijks begreep. Weshalve Paulus treffelijk zich

uitdrukt (Efez. 3 : 18), als hij dit noemt een begrijpen,

welke zij de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte,

en een bekennen van de liefde van Christus, die alie kennis

te bovengaat. Want hij heeft v.'iilen aanwijzen, dat het

in alle opzigten oneindig is, hetgeen ons verstand door het

geloof begrijpt, en dat deze kennis veel hooger is dan alle

verstand. Dewijl nogtans de Fleere de verborgenheid van

Zijnen wil, die van de eeuwen en geslachten af bedekt

was, aan Zijne heiligen geopenbaard heeft (Col. 1 : 26 en

2 : 2), zoo wordt het geloof in de Schrift met zeer goede

reden eene kennis genoem.d ; door Johannes (1 Joh. 3 : 2)

echter eene wetenschap, als hij getuigt, dat de geloovigen

weten dat zij kinderen Gods zijn. En inderdaad zij weten

het zeker ; maar meer door de overtuiging van de godde-

lijke waarheid versterkt, dan door een bewijs uit de rede

onderwezen. Dit geven ook de woorden van Paulus (2

Cor. 5 : 6) te kennen, als hij zegt, dat v/ij in het 1'chaam

inwonende, uitwonen van den Heere, omdat wij v/andclen

door geloof, en niet door aanschouwen; waarmede hij

toont dat de dingen, die v/ij door het geloof verstaan, van

ons echter verwijderd en voor ons gezigt verborgen zijn.

Waaruit wij besluiten dat de kennis des geloofs meer in

een verzekerdheid dan in een begrijpen gelegen is."

Dat zoodanige kennis, als waarvan Calvijn hier spreekt,

tevens toestemming en vertrouwen in zich sluit, kan moeie-

lijk ontkend worden, daar deze kennis, die volgens Calvijn

meer in een verzekerdheid dan in een begrijpen gelegen

is, en dus zonder toestemming en vertrouwen ondenkbaar
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is, een der wezenlijkheden van het oprecht geloof is, en

geen oprecht geloof denkbaar is, zonder toestemming en

vertrouwen, zonder welke het geloof geen geloof is

;

waarom ook de Catechismus het oprecht geloof niet alleen

een zeker weten of kennis, maar ook een zeker vertrouwen

noemt ; niet alsof waar het eene waarlijk is, het andere

niet zou kunnen zijn, maar om hei schijngeloof, dat slechts

in uiterlijke kennis en toestemming van de Waarheid

berust, maar het vertrouwen des harten mist, van liet

oprecht geloof te onderscheiden.

Daarom is het ook dat Brakel in zijn ,,Redel. Godsd."

van het geloof sprekende, en nadat hij heeft aangetoond,

dat daartoe noodzakelijk kennis en toestewjning vereisclit

v/orden, de vraag doet : „of het geloof eigenlijk bestaat

in kennis en toestemming, welke beide tot het verstand

behooren, dan of het ware zaligmakende geloof bestaat in

vertrouwen op God door Jezus Christus, om gerechtvaar-

digd, geheiligd en verheerlijkt te worden, hetwelk tot den

wil behoort ?" Waarop hij antwoordt : dat het bestaat in ver-

trouwen en dat het tot den wil behoort. Zonder twijfel

zal Brakel met de door l;eni genoemde kennis geenszins

bedoeld hebben de kennis door Calvijn omschreven, omdat

deze kennis, die tot de natuur van het zaligmakende ge-

loof behoort, noodzakelijk in zich sluit toestemming en

vertrouwen, en van deze wel o/züferscheiden, maar niet

gescheiden kan worden ; maar, evenals de Catechismus,

heeft Brakel den nadruk gelegd op het vertrouwen, en ge-

zegd, dat daarin eigenlijk het ware zaligmakende geloof

bestaat, en niet in uiterlijke kennis en toestem.ming, om-
dat, ofschoon beide tot het geloof noodzakelijk zijn, het

schijngeloof hiermede zich vergenoegt, maar vreemd is van

het vertrouwen des harten.

Geheel in overeenstemming met Calvijn, schrijft Comrie

over de kennis, als tot het wezen des zaligmakenden ge-

.loofs óehoorende, evenals toestemming en vertrouwen.

Men leze zijne treffende woorden dienaangaande in zijn

meergenoemde „Verklaring van den Vilden Zondag" door

Dr. Honig, Blz. 116 v.v., alwaar liij zegt, „dsit gelijk de
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wezenlijkheden van een driehoek zijn drie lijnen, en de

eene lijn pven wezenlijk tot het wezen van den driehoek

behoort dan de andere, terwijl niet een op zich zelve een

driehoek maakt, maar alle drie bij elkander gevoegd, het

zoo ook hier is.

„De kennis, de toestemming en het v e r=

trouwen (zoo vervolgt hij) zijn de w e z c n 1 ij k h e d e n,

die tot het wezen des geloofs even wezenlijk be-

hooren, de eene niet meer dan de andere ; deze drie, in

derzelver samenvoeging met elkander, zijn het oprecht ge-

loof, dat Gods Geest in de harten der uitverkorenen werkt

in hunne krachtdadige roeping. Zoo een eenige van die

ontbrak, zelfs voor het minste oogenblik, zoo had het ge-

loof niet zijne wezenlijke natuur en was dus geen oprecht

geloof, en bij gevolg een onwaardig en onvolkomen ge-

vv'rocht ; hetwelk wij onmogelijk aan Gods Geest mogen
toeschrijven zonder ons grootelijks te bezondigen."

Dat Comrie, evenals Calvijn, door de kennis een geheel

andere verstaat dan Dr. Kuyper, ofschoon, zooals ik hier-

voor reeds gezegd heb, deze laatste, door van Comrie te

zeggen dat hij goed gezien heeft, wanneer hij de kennisse,

als van de toestemming onderscheiden, weer afzonderlijk

ter sprake brengt, blijkbaar dezelfde kennis op het oog

heeft, als waarvan Comrie spreekt, moge blijken uit de

omschrijving, die hij, n.1. Comrie, op blz. 116 v. v. van

zijn pas genoemde verklaring van den Vil Zondag daarvan

geeft.

Sprekende van de k e n n i s, zegt hij : „Om nu zoo klaar

ons doenlijk is hiervan te handelen, zullen wij vooreerst u

meer in het gemeen moeten te binnen brengen, dat deze

kennis waarvan wij spreken zullen, niet is eene kennis, die

wij door oefening en naarstigheid verkrijgen, door Gods

V/oords te onderzoeken en teksten met teksten te vergelij-

ken en veel over de stellige en beoefenende waarheid te

denken ; dit alles is goed op zich zelf, wij zijn daartoe ver-

plicht, en zoo wij dat nalaten, bezondigen wij ons ; maar

deze dingen alle te zamen genomen, zijn geene werkoorzaken

van het geloof, noch van de geloofskennis ; zij zijn maar
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instrumenteel, onderhoudende en opwekkende oorzaken, maar
geene ware oorzaken van deze kennis. Neen, het is eene

bovennatuurlijke kennis, welke de H. Geest door middelvan
dat Woord in de harten der uitverkorenen werkt in hunne
krachtdadige roeping ; de voorwerpen des geloofs wezenlijk,

zooals die zijn, door Goddelijk licht openbarende en ont-

dekkende aan het ingewrochte geloof, en door die openba-
ring hetzelve opwekkende en bekwaam makende, om dedingen
die gekend moeten worden, op eene zaligmakende wijze tof

zaligheid te kennen en te verstaan. Dus ziet gij, dat de
kennis van Goddelijke zaken, die de wedergeborenen hebben,

een gansch zonderlinge, hemelsche en bovennatuurlijke ken-

nis is ; in haren wezenlijken aard en natuur zoo zeer

verschillende van de kennis, die de verstandigste letterwijze

heeft, ais het licht verschillende is van de duisternis en

als een mensch verschillend is van. het vee, dat vergaat."

Vervolgens zegt hij op biz. 122 v. v. : „Dat de kennis

der vv^edergeborenen van die der onherborenen onderschei-

den is, blijkt, vermits het licht, waarin de zaken gezien

worden, K>ezenlijk verschillend is. De onherborenen zien

en kennen alleen in en door het licht van de natuur en de

rede, welke wij, sclioon wij Gods beeld geheel verloren

hebben, noclitans hebben ; maar de wedergeborenen zien

en kennen de geestelijke zaken in Gods eigen licht,
hetwelk de H. Geest door Zijne almachtige, krachtdadige

en onmiddellijke werking in de ziel doet indringen, wanneer
zij Hem van God, om Christus verdiensten wille, deelachtig

worden, als den Geest der wijsheid en openbaring in Zijne

kennis. Efez. 1 : 17" ... . „De kennis, die alle natuur-

lijken hebben, is alleen maar verkregen door arbeid, studie,

gebruik van middelen en andere oefeningen, waardoor
iemand, naarmate hij begaafd is en naarstigheid aanwendt,
vordert ; maar de kennis der wedergeborenen is een ge-
wrocht van God den H. Geest, die hen onder anderen,

door de invloeiïng van Zijne onmiddellijke, herscheppende
en wederbarende kracht, ook vernieuwt tot kennis ''

„Deze hoog noodige kennis, die tot het wezen
des geloois behoort en waaruit de kennende daden
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voortvloeien, bestaat in eene overtuiging, die de H. Geest

in hei fiart werkt, van de waar/reid van alles wat God in

Zijn Woord geopenbaard heeft, zoodat ik, daarvan over-

tuigd zijnde, dat voor waarachtig hoiide. Breeder voli<o-

mener hebben wij deze kennis in het voorgaande omschre-

ven. Dit is bijna hetzelfde, wat de leerling zegt, waardoor

ik het alles voor waarachtig hoiide, dat God ons in zijn

Woord geopenbaard heeft. Gij ziet dus, hoe de leerling

de hebbelijkheid, waaruit de daad voortvloeit, vooraf stelt;

de ingewrochte hebbelijkheid, die tot de natuur des geloofs

behoort, is, dat het een zeker weten of kennen is; de

dadelijkheid, hieruit voortvloeiende, is het voor waarachtig

houden van al wat God ons in Zijn Woord geopenbaard

heeft:'

Op blz. 134 zegt hij verder: „Deze kennis een waar=
achtig goddelijk ücht zijnde in de ziel (gij

weet dat er een onderscheid is tusschen een voorwerpelijk

en een onderwerpelijk licht), zoo worden de voorwerpen

van deze kennis klaar, onderscheiden en duidelijk gekend
en verstaan. Velen liebben eene zeer verwarde weten-

schap ; maar de geloofswetenschap is zoo klaar, dat zij,

die dezelve hebben, alles wat wij genoemd hebben, schoon

niet in dezelfde orde, klaar zien, naarmate het voorwer-

pelijk licht het ingewrochte geloof bestraalt, en het onder-

werpelijk licht door deszelfs bestrahng veroorzaakt. Dus
wordt de geloofskennis, met betrekking tot God in Chris-

tus, genaamd een zien van Hem als in een spiegel, met
ongedekt aangezicht. 2 Cor. 3 :

18."

Ofschoon Comrie in zijn door mij bedoelde verklaring

van den Vli Zondag, nog veel meer de geloofskennis uit-

breidt, acht ik de door mij gedane aanhalingen voldoende,

om te bewijzen, dat Dr. Kuyper, hoezeer hij op de ken-

nis, door Comrie, zooals hij zegt, weer ter sprake gebracht^

als van de toestemming onderscheiden, wijst, nochthans

die kennis geheel van deze ondersclieiden omschrijft, en

evenwel met die kennis de bovennatuurlijke bedoelt, zoo-

als moet v/orden opgemaakt uit de woorden, dat n.l. die

kennis, die vooraf moet gaan, en waaraan het geloof zijn
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toestemming zal geven, verlichting van den Heiligen Geest

onderstelt, l?ij welk licht wij eerst den glans der Heilige

Schrift zien en hare heerlijkheid kunnen bevatten,

waarna hij zegt, dat toch deze kennis geen stuk van
het geloof z e I f /s, maar een andere vjerking van den
Heiligen Geest, die door God wordt aangewend, om ons
het gelooven mogelijk te maken.

Wijders zegt Comrie op blz. 159 v. v. van de toestem-

ming, dat zij, als de tweede zaak of het tweede deel,

dat tot de natuur van hef ingewrochte geloof behoort „is

een vermogen, om het goddelijke getuigenis, door licht des
H. Geestes in de ziel instralende, met een goddelijk betoog
te ontvangen en toe te stemmen, niet alleen als een waar-
achtige waarheid behelzende, maar ook als een waarheid,

waarin ik het grootste belang en aandeel heb. Kennis
en toestemming ziln tweelingen, die in een en hetzelfde
punt des tij ds, door de almachtige, onwedersfandelijke

en herscheppende kracht des H. Geestes, in de ziel ge-
wrocht worden ; en gelijk ze even oud zijn, met opzicht

tot de herscheppende daad des H. Geest, waardoor ze

beide tegelijk ingewrocht zijn, zoo zijn ze ook even
gelijktijdig in hare werkzaamheid in de ziel; want
kennende stem ik toe. Het ingewrochte geloof heeft alles

in zich, in betrekking tot de daden, die er uit voortvloeien

als een uitvloeiende oorzaak ; bijvoorbeeld, de zon en

hare stralen, en eene fontein met het water daaruit voort-

komende, zijn beide gelijktijdig; schoon volgens onze
wijze van bevatting wij de eene voor de andere stellen,

zoo is nochtans het eerder zijn niet in de zaak zelve,

maar alleen in ons begrip ; want de eene zonder de andere
is onbestaanbaar. Kennis zonder toestemming kan evenmin
bestaan, als toestemming zonder kennis. Dit nu zoo
zijnde, vinden wij, dat (dewijl de toestemming met de
kennis te gelijk gewrocht, en ook in hare dadelijkheid daar-

mede tegelijk voorkomt), oudere en latere godgeleerden
stellen: eensdeels, dat de eigenlijke zitplaats van het geloof

in het verstand is ; doch wij, zonder ons met het beslissen

over dat verschil in te laten, gelooven met Luther, dat
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het geloof is een goddel ij k licht in het verstand
en eene g o d d e lij k e kracht in den w 1

1 ; dat het

is gelijk een klomp zuurdeeg, die alles doortrekkende, het

gansche deeg, door mededeeling van zijn eigen natuur

daaraan, zuur maakt. Anderdeels, dat zij zeggen, dat de

toestemming de vorm des geloofs of de formeele daad

van hetzelve is ; maar ik vi^eet niet, hoe vj\\ de eene daad

meer dan de andere de formeele daad kunnen uoemen,

vermits de vorm eigenlijk bestaat in eene samenvoeging

van al de wezenlijkheden van eene zaak in eene rechte

orde of geschiktheid tot elkander. Een of twee of drie lijnen

maken geen driehoek, schoon zij de wezenlijkheden daarvan

zijn ; want als drie lijnen van elkander gescheiden liggen,

zijn het drie lijnen, maar de vereeniging van die drie maakt

of een gelijkzijdigen of een ongelijk zijdigen driehoek ; de

vereeniging van al de wezenlijkheden is eigenlijk de vorm

van eene zaak. De vereeniging van al de wezenlijkheden,

waaruit het geloof bestaat, is eigenlijk de vorm des geloofs;

niet eene wezenlijkheid heeft meer of minder waardigheid,

maar alle zijn van dezelfde waarde ; de samenvoeging van

die allen is de vorm desgeloofs, en zij worden ook in hare

samenvoeging ingewrocht door den H. Geest."

Eindelijk spreekt Comrie nog van het vertrouwen, „want

(zegt hij) het geloof is niet alleen een goddelijk licht in

het verstand, maar ook een goddelijke kracht in den wil,

dat is, een zeker vertrouwen, dat de H. Geest in mijn hart

werkt door het Evangelie, dat niet alleen anderen, maar
ook mij, vergeving der zonde, eeuvx>ige gerechtigheid en

zaliglieid geschonken zij, uit louter genade, alleen om de

verdiensten van Christus . . .
." „Wij moeten altoos in

het oog houden, dat gelijk er in het goddelijk Woord,

waardoor de H. Geest het geloof in de harten der volwas-

senen inwerkt, drie zaken zich opdoen, dat er ook in dat

ingewrochte geloof een vermogen is, om op drieërlei wijze

omtrent het Goddelijk Woord werkzaam te zijn. Het

Woord, door licht des Geestes in de ziel stralende, open-

baart dingen, die van te voren zoo niet gekend waren :

deze worden nu gekend. Het woord, als het Woord van
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den God der Waarheid, Die niet liegen l<an, in de ziel

instralende, door liclit des H. Geesles, wordt met een vaste

toestemming toegestemd en aangenomen. Datzelfde Woord
indringende met een goddelijk licht, als tot een persoon

in 't bijzonder gesproken, zoo is er in dat ingewrochte
geloof een vermogen, om zich daarop met een zeker ver-

trouwen te verlaten, en er vast staat op te maken, dat

alles, wat God om Christus wil, door den H. Geest, in

het Evangelie den persoon voor zich in 't bijzonder aan-
biedt of schenkt, hem medegedeeld zal worden. Zoo ziet

gij, dat gelijk het Woord een en hetzelfde in zich zelven

is, maar in drie onderscheidene opzichten in de ziel instraalt,

zoo ook het ingewrochte geloof, schoon in zich zelven

maar een enkelvoudige hebbelijkheid zijnde, als het dade-
lijk wordt, in al die drie opzichten zich uit deszelfs enkel-

voudige natuur driezins, naarmate dat het door Woord en
Geest dadelijk gemaakt wordt, werkzaam vertoont. Dit

dient aangemerkt te worden, opdat wij nooit zouden stellen,

dat het geloof, ten aanzien van deszelfs natuur, zooals

het eene ingewrochte hebbelijkheid is, iets bekomt, dat

het niet had, maar alles te gelijk in deszelfs inwerking zoo
ontvangt, dat alles, wat uit dit ingewrochte geloof voort-

komt, een teeken en blijk is, dat het in deszelfs natuur

ingeschapen is, in de inwerking van dien, door de boven-
natuurlijke of herscheppende kracht des H. Geestes."

Uit al hetgeen ik uit Comrie heb aangehaald, volgt mijns

inziens, dat Dr. Kuyper van hem verschilt. Want terwijl

Comrie alzoo duidelijk leert dat de kennis, de toestemming,
en het vertrouwen de drie wezenlijkheden van het oprecht
geloof — en alzoo te zamen, de eene niet meer
dan de andere, het oprecht geloof z ij n, stemt Dr.

Kuyper dit geenszins toe, gelijk ik meen genoegzaam te

hebben aangetoond.

Voor ik met dit gewichtig onderwerp eindig, wensch ik

nog te beproeven, om aantetoonen, dat er tusschen Brakel
en Comrie aangaande het geloof, niet het verschil bestaat,

dat Dr. Kuyper tusschen hen meent aan te treffen, gelijk

blijkt uit zijn „Werk van den Heiligen Geest," waarin hij
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een gedeelte uit Brakels Redel. Godsd., 1ste deel, van het

geloof aanhaalt, beginnende bij § 20 van Hfdst. 32, alv/aar

Brakel handelt over de vraag : of de eigene daad des

geloofs bestaat in toestemming aan de goddelijke, evange-

lische waarheden, en beloften, dan of ze bestaat in het

vertrouwen des harten op Christus, om door Hem gerecht-

vaardigd, geheiligd en tot de zali'gheid geleid te worden ?

Waarop Brakel antwoordt, dat, ofschoon tot het zaligma-

kend geloof noodzakelijk vooraf vereischt wordt eene

kennis van de evangelische waarheden en eene toestemming

aan dezelve als waarachtig, het ware zaligmakende geloof

niet bestaat in de toestemming van de evangelische belof-

ten, maar dat het bestaat in het vertrouwen des harten,

om door Hem (n.1. Christus) tot de zaligheid gebracht te

worden, op den grond van Zijne vrijwillige aanbieding en

op de beloften, aan die gedaan, die op Hem vertrouwen.

Dus (zegt hij) zeggen wij met een, dat het geloof zijne

zitplaats niet heeft in het verstand, maar in den wil; want

is het niet de toestemming van de waarheden der beloften,

zoo is het ook niet in het verstand, en is het een vertrou-

wen, zoo is het in den wil. (Hier wensch ik even op te

merken, dat, zie blz. 70 hiervoor, ook Comrie zegt dat hij

met Luther gelooft dat het geloof is een goddelijk licht in

het verstand en een goddelijke kracht in den wil.) Na nog

verder uit Brakel te hebben aangehaald de gronden voor

hetgeen hij gesteld heeft, haalt Dr. Kuyper vervolgens een

gedeelte aan uit de meer gemelde verklaring van Comrie

over den VII Zondag, waarin deze bijzonder laat uitkomen

dat het geloof is een ingestort vermogen en hebbelijkheid,

welke de uitverkorenen door de onweerstaanbare en her-

scheppende werking des H. Geestes ontvangen, bij hunne

inlijving in Christus, waaruit alle geloofsdaden voortvloeien

;

waarna Dr. Kuyper besluit, dat dus kenmerk bij Brakel is,

dat het geloof niet als een inklevende hebbelijkheid, maar

als een uitgaande daad des harten wordt opgevat, en

hiermee saamhangend, dat het orgaan voor het geloof en

zijn zetel, waar het heerscht, gezocht wordt niet in onze

kennisse, maar hoofdzakelijk in onzen wil; terwijl daar-
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tegenover Comrie leerde, dat het geloof zelf in de inge-

schapene en inklevende hebbelijkheid bestaat, terwijl hoofd-

moment hierin voor hem is het overreed worden.

Wanneer we nu weten, dat Brakel in hetzelfde 32ste

hoofdst. van het 1ste deel zijner „Redel. Godsd." iets eer-

der, in § VII, het geloof verklaart te zijn eene h e b b e-

1 ij k h e i d, die door God in de ziel ingestort wordt,

dan is daarmede het bewijs geleverd, dat Brakel en Comrie

daarin geheel overeenstemmen.

Brakel toch zegt in § VII : „Het genus, of het slag der

zaken, tot welke het geloof behoort, is hebbelijkheid.
Tot volmaking des verstands en des wils zijn de hebbe-

lijkheden ; deze zijn, of die door vele oefeningen verkregen

worden, of die van God in de zielen der menschen worden

ingestort; deze zijn geloof, hoop en liefde enz. Al

des menschen werk om te gelooven, is niet bekwaam om
het geloof te verkrijgen, zelfs in den minsten trap. God
geeft het in het begin, God bewaart en vermeerdert het,

God voleindigt het. Die het begeert, moet het van God
afbidden en van Hem wachten ; die het heeft, erkenne met

dankbaarheid, dat hij het van God ontvangen heeft, en

verwachte al biddende van Hem de vermeerdering."

Alzoo bestaat dus het verschil tusschen Brakel en Com-
rie niet daarin, dat zij verschillen in de beschouwing over

het wezen des geloofs, maar daarin, dat Brakel in de

beschrijving van het geloof redenen vond, om meer in 't bij-

zonder het geloof te beschouwen in zijn ware vrucht,
ter ontdekking van het schijngeloof, gelijk niet onduidelijk

in zijne „Redelijke Godsd." een zijner voorname oogmer-

ken schijnt te zijn, om het zaligmakend geloof van het

schijngeloof te onderscheiden in deszelfs onderscheidene

vrucht, terwijl Comrie in zijne meergenoemde „Verklaring

van den Vilden Zondag" redenen vond, om meer in 't*bij-

zonder het geloof te beschouwen, i n z ij n w e z e n, a/5

levensbeginsel en hebbelijkheid, zonder welke geen ware

vrucht mogelijk is, tegenover de halve Pelagianen, „die

(zegt Comrie op blz. 28) stellen, dat wij allengskens, bij

langzame trappen, uit de natuur opklimmen tot de genade,
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en dat dus als voorbereidselen ter ontvanging van Gods

genade voorafgaat eene bekeering van zijnen zondigen weg,

dien verlatende en daarvan afstand doende ; eene droefheid

der ziel, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben
;

eene begeerte naar Gods genade, hongeren en dorsten naar

de gerechtigheid, zoeken en kloppen, opdat er gevonden

en opengedaan moge worden, en eene oprechte, schoon

niet volmaakte liefde tot God en Zijnen dienst ; welke din-

gen, zeggen zij, schoon die eigenlijk de genade en weder-

geboorte niet verdienen als Causa meritoria (hierin

verschillen zij van Pelagius) nochtans geschikte hoedanig-

heden zijn om den menscli een gepast voorwerp voor de

genade te maken ; en dat dus God, die altoos acht geeft

op de pogingen van Zijn schepsel tot het goede, bewogen

wordt, naar zijne groote menschenliefde en onnaspeurlijke

ontferming, om den zondaar, die God dusverre te gemoet

gekomen is, dat hij zijne zonde ziet en betreurt, dat hij

zijn leven betert en nu om de genade hongert en dorst,

Zijne genade om Christus wille te schenken, waardoor hij

levend gemaakt wordt."

Om nu expresselijk te bestrijden dit gevoelen van de

halve Pelagianen, waarvan hij zegt dat dit ook is het

gevoelen van de meesten van de Roomschgezinden en van

de Remonstranten in die dagen, „die (zegt hij op blz. 29)

stellen, dat daar is eenig werk des menschen, dat aan zijne

levendmaking voorafgaat, te weten : zijn doodelijken staat

te erkennen en dien te beklagen, te willen en te zoeken^

dat hij daarvan verlost mag worden, te hongeren, te dor-

sten en te zoeken naar het leven ; welke zaken, en ook

nog al meer, Christus eischt van degenen, die Hij levend-

maken wil," moet Comrie natuurlijk allen nadruk leggen,

en Jegt hij ook allen nadruk op het geloof, als een inge-

plant vermogen of hebbelijkheid, aan hetwelk geen voor-

bereidend werk van des menschen zijde voorafgaat,

noch voorafgaan kan, daar de zondaar vóór zijne levend-

making geheel dood is in zonden en misdaden, en al

zijne goede werken van nature niet voortkomen en niet

kunnen voortkomen uit het geloof, wijl dit levensbeginsel
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bij den mensch van nature ontbreekt, maar uit het beginsel

van eigen gerechtigheid, om door de werken der wet

gerechtvaardigd te worden, hoezeer hij ook met den mond
moge belijden, dat door de werken der v/et geen vleesch

gerechtvaardigd wordt.

Op die wijze zou men ook verschil kunnen ontdekken

tusschen de Apostelen Paulus en Jacobus. Immers bij

Rom. 4 : 5 zegt Paulus : „Doch degene, die niet werkt,

maar gelooft in Hem, die den goddelooze rechtvaardigt,

wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid ;" terwijl

Jacobus in zijnen brief, hoofdst. 2 : 24, hem schijnt tegen

te spreken, als hij zegt : „Ziet gij dan nu, dat een mensch

uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit

het geloof?" Maar ook hier voerden de Apostelen den

strijd tegen ongelijke beginselen, even als Brakel en Comrie

ongelijke beginselen bestreden. Paulus toch voerde, gelijk

Comrie, den strijd tegen het beginsel van eigen werk, dat

niet voortkwam uit het beginsel des geloofs, en moest

daarom allen nadruk leggen op het geloof als levensbe-

ginsel, dat alleen rechtvaardigt voor God, zonder dat de

werken der Wet daaraan iets hadden toe te voegen ; terwijl

Jacobus den strijd voerde tegen het beginsel van hen, die

de werken als vrucht van het geloof niet achtten, daar

toch het geloof zonder de werken dood is, en het geen

goede boom is, die geen goede vrucht draagt ; waarom

hij, gelijk Brakel, noodzakelijk meer bepaald het geloof

moest beschouwen in deszelfs vrucht, ter onderscheiding

van het oprechte geloof, dat zich kenmerkt uit de werken,

en het schijngeloof, dat de werken niet heeft.

Met het oog nu op de onderscheidene oogmerken, die

ook Brakel en Comrie bij hunne beschouwing over het

geloof hadden, kan tusschen hen beiden evenmin eenig

verschil gevonden worden, als tusschen de Apostelen Paulus

en Jacobus.



V.

Rechtvaardigmaking.

De rechtvaardigmaking is dat genadewerk Gods, waar-

door Hij den uitverkoren zondaar, naar Zijne eeuwige en

vrije verkiezing, en alzoo zonder aanzien van eenige

geschiktheid of werk in of door hem, alléén om de ver-

diensten van Jezus Christus, en door genadige toerekening

Zijner gerechtigheid, vrijspreekt van schuld en straf, en

hem verklaart te zijn een erfgenaam des eeuwigen levens.

Deze rechtvaardigmaking geschiedt in den tijd, na de roe-

ping, door het geloof, en alzoo niet om het geloof als

eenige verdienste, maar door het geloof, als het van God

verordende middel, daartoe als instrument aan den uitver-

koren zondaar uit genade geschonken, en waardoor hij de

gerechtigheid van Christus aanneemt, en door die gerech-

tigheid als een rechtvaardige voor God gerekend wordt.

De rechtvaardigmaking is alzoo niet van eeuwigheid

geschied en evenmin in den dood en de opstanding van

Jezus Christus. Want ofschoon God van eeuwigheid in

zichzelven heeft voorgenomen Zijne uitverkorenen te recht-

vaardigen, zoo is nochthans dit voornemen, dit besluit, de

rechtvaardiging zelve niet ; terwijl Christus door Zijnen

dood wèl de rechtvaardigmaking en het recht ten eeuwigen

leven voor al de Zijnen heeft verworven en bevestigd door

Zijne opstanding, maar dit is niet de rechtvaardigmaking

zelve, die alléén geschiedt door het geloof.

Met deze omschrijving vereenigt Dr. Kuyper zich niet.
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Wèl erkent hij, dat de uitverkoren zondaar, krachtens het

eeuwig raadsbesluit Gods, om niet gerechtvaardigd wordt,

zonder eenige zijner verdiensten, enkel en alleen om de

toegerekende gerechtigheid van Jezus Christus ; maar zegt,

dat de rechtvaardigmaking, voor zoover zij door het geloof

geschiedt, niet is de eigenlijke rechtvaardigmaking, maar
de toepassing voor ons eigen bewustzijn van de rechtvaar-

digmaking, die reeds van eeuwigheid feitelijk door God
geschied is. Wèl maakt Dr. Kuyper onderscheid tusschen

de rechtvaardigmaking in Gods eeuwig raadsbesluit en de

rechtvaardigmaking in den tijd ; maar toch heeft, volgens

hem, die rechtvaardigmaking feitelijk reeds plaats gehad,

zooal niet werkelijk of dadelijk van eeuwigheid, dan toch

voor alle uitverkorenen tezamen in de opstanding van

Christus, zoodat niet de rechtvaardigmaking, maar het

persoonlijk bewustzijn van de rechtvaardigmaking geschiedt

door het geloof.

In zijn „Werk van den Heiligen Geest," 2de deel blz, 142

en 143, zegt Dr. Kuyper: „Als de zondaar nog dood in

zonde en misdaden neerligt, en eer God de Heere het

werk der Wedergeboorte nog in hem begonnen heeft, is

die zondaar reeds verkoren en verordineerd, gerechtvaar-

digd en geheiligd, aangenomen tot Gods kind en verheerlijkt.

Wat de heilige Apostel Paulus in Romeinen 8 zoo over-

schoen jubeh : „Die Hij tevoren gekend heeft, die heeft

Hij ook te voren verordineerd ; en die hij te voren verordineerd

heeft, die heeft Hij ook geroepen ; en die Hij geroepen

heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en die Hij ge-

rechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt," is

niet een verhaal van wat er gebeurd is met reeds weder-

geboren menschen, maar de jubelende opsomming, van

wat God de Heere gedaan en gewrocht heeft eer w ij er

nog waren."
Dit is voorwaar een geheel nieuwe, zonderhnge en onna-

tuurlijke beschouwing van deze woorden des Apostels.

Wanneer toch niet alleen het te voren gekend en verordi-

neerd zijn tot de eeuwiglieid gebracht moet worden, maar

Q ok de roeping, zoowel als de rechtvaardiging en verheer-
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lijking, dan is het geen wonder dat men alles brengen
kan en brengen zal tot de eeuwigheid, zoodat eigenlijk in

God alles reeds van eeuwigheid niet alleen besloten, maar
ook daadwerkelijk geschied is; en derhalve, wijl Dr. Kuyper
de „roeping" stelt na de wedergeboorte, dus óók de weder-

geboorte, zoowel als de rechtvaardigmaking en verheerlijking

in God van eeuwigheid zijn.

Dat Paulus hier met de „roeping"' bedoelt de krachtda-

dige roeping, wijl op deze alleen de rechtvaardigmaking

volgt, is niet twijfelachtig en wordt ook door onze kant-

teekenaren alzoo verklaard. Maar hoe kan de krachtdadige

roeping plaats hebben, vóór dat de persoon die geroepen

wordt, er is ? Dit wordt dan ook door Dr. Kuyper als

onmogelijk toegestemd, als hij, sprekende van de kracht-

dadige roeping, (zie blz. 13 hiervoor) zegt, dat die zich

richt niet tot dooven, maar tot dezulken die hooren kunnen ;

dus niet tot dooden, maar tot herborenen, die evenwel nog
sluimeren. Uit welk een en ander dus noodwendig volgen

moet, dat naar het gevoelen van Dr. Kuyper alles wat wij

in den tijd zien gebeuren, eigenlijk is niet de uitvoering

van Gods eeuwig raadsbesluit, maar de ontwikkeling en

openbaring van wat reeds van eeuwigheid in God werkelijk

geschied i s.

Dat deze voorstelling niet is naar het Woord van God,

wijl daarin altijd duidelijk onderscheiden wordt het voor-

nemen Gods en de werkelijke uitvoering van het voornemen

Gods in den tijd, is zeker. Daarom moet zoodanige voor-

stelling onvoorv/aardelijk, als eene poging om in het wezen
en in de geiieimen Gods dieper dan ons betamelijk en

geoorloofd is en ons is geopenbaard in te dringen, verwor-

pen worden.

Indien Dr. Kuyper met „in het raadsbesluit Gods geschied

zijn" eenvoudig zeggen wilde, dat alles wat God van

eeuwigheid in zich zelven voorgenomen heeft in den tijd

ten uitvoer te brengen, in God even zeker is, alsof alles

reeds werkelijk geschied was, omdat Gode al zijne werken

van eeuwigheid bekend zijn, en Mij zijn eeuwig welbehagen

doet en daarin door niets en niemand verhinderd kan
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worden, dan zou dit gevoelen niets vreemds in zich heb-

ben ; maar de woorden van Dr. Kuyper geven duidelijk te

kennen, dat dit niet zijne bedoeling is.

Immers hij vervolgt verder : „Lang vóór de wederge-

boorte ligt dus onze verkiezing, ligt onze voor verordinee-

ring, (waarom hier nu de roeping uitgelaten ?) ligt onze

rechtvaardiging, ligt onze verheerlijking, en als God de

Heere eindelijk het uur der minne gekomen ziet, om alsnu

het wonderwerk der wedergeboorte in ons te planten, moet

al het binten ons om volbrachte, wel in ons gebracht

en voor ons geloofsbewustzijn ontdekt worden, maar be-

hoeft er in en bij God feitelijk niets meer voor ons te

geschieden.

„Als God de Heere er toe overgaat, om een dooden

zondaar weder te baren en dien stokdoove het gehoor

schenkt, dan is die „zondaar, die daar dood in zonden en

misdaden ligt" voor Gods eigen bewustzijn reeds een be-

minde, een verkorene, een gerechtvaardigde, een aangeno-

mene tot zijn kind. Alleen Zijn lieve kinderen maakt Hij

levendig.

„Want wel is het volkomen waar, dat de Heere onze

God de goddeloozen rechtvaardigt, en niet „rechtvaardigen

maar Goddeloozen" tot bekeering roept ; doch men verlieze

nooit uit het oog, dat dit alles gesproken is van uit ons

zondebewustzijn. Een nog onwedergeborene voelt zich

niet als een kind van God, weet niet dat hij gerechtvaardigd

i s, gelooft niet in zijn uitverkiezing. Maar al voelt hij er

niets van, en al merkte hij het niet, ja, al zou hij het

tegenspreken, daarmee verandert hij niets aan hetgeen God
feitelijk gedaan heeft ; en God de Heere heeft hem
daarboven in zijn vierschaar reeds vrijgesproken en voor.

rechtvaardig verklaard, lang eer de aflezing van dat besluit

zal plaats hebben in zijn eigen Conscientie. Hij is dus

in Gods vierschaar reeds lang rechtvaardig verklaard, eer

hij gelooft, om straks eerst rfoor /ze/ ^e/oo/ gerechtvaardigd

te worden ook voor zijn eigen bewustzijn.

Dat de rechtvaardigmaking des uitverkoren zondaars

volgens Dr. Kuyper van eeuwigheid is, hoewel zij voor
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allen eerst in de opstanding van Christus plaats grijpt,

volgt óók uit hetgeen hij o.a. zegt in de „Heraut" van 20

October 1889 no. 617, alwaar hij zegt : dat de rechtvaar-

digmaking vijf stadiën doorloopt, terwijl hij tot het eerste

stadium brengt de uitverkiezing in Gods eeuwig raadsbe-

sluit, uit kracht waarvan de rechtvaardigmaking plaats heeft

niet alleen, maar in welk raadsbesluit God den uitverkorene

ook tot een rechtvaardige stelt, niet zóó, „dat God, omdat
ge rechtvaardig wordt, zegt dat ge rechtvaardig zijt, maar
omgekeerd, omdat God zegt „Gij zijt rechtvaardig, daarom
wordt ge rechtvaardig."

Uit deze woorden volgt dus m.i. duidelijk, dat volgens

Dr. Kuyper de rechtvaardigmaking van eeuwigheid in het

raadsbesluit Gods niet slechts voorgenomen maar ook
geschied is; terwijl de rechtvaardiging door het geloof

eenvoudig is de bekendmaking aan de Conscientie des

uitverkorenen zondaars, of het tot zijne bewustheid brengen
van hetgeen alzoo van eeuwigheid door God reeds heeft

plaats gehad, 't geen dan ook tot stand komt 'm \\^i vierde

Stadium, „als (zegt Dr. Kuyper) God de Heere nu ons

menschelijk bewustzijn zoo begint te bewerken, dat ons
oog voor zijn genadewerk (wat hier natuurlijk beteekent

het genadewerk der rechtvaardigmaking van eeuwigheid)

opengaat ; dat wij het zien ; er van vreugde bij in de
handen klappen ; en het van liarte gelovende, nu zalig in

zijne ondoorgrondelijke ontfermingen zijn."

Uit hetgeen ik nu ten aanzien van de rechtvaardigmaking

des zondaars voor God van Dr. Kuyper i:eb aangehaald,

is zijn gevoelen dienaangaande zeker genoegzaam gebleken.

Of dit ook de leer is der Heilige Schrift, onzer Belijde-

nisschriften, van Calvijn en zelfs van Comrie, en van

andere bekende en vertrouwde gereformeerde schrijvers,

moge blijken uit hetgeen volgt.

De Heilige Schrift leert ons wèl het eeuvv/ig voornemen
Gods, om zondaars, die Hij daartoe naar Zijn vrijmachtig

welbehagen van eeuwigheid uitverkoren heeft, te rechtvaar-

digen, maar nergens dat die rechtvaardigmaking reeds

in de eeuwigheid geschied is; nergens, dat zij anders
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dan door het geloof, en alzoo in den tijd

plaats heeft. En niemand mag, waar Gods Woord duidelijk

onderscheidt tusschen het voornemen Gods en de uitvoering

van Zijn eeuwig raadsbesluit in den tijd, zich veroorloven,

om, hoewel Gods raad en daad één zijn, in zooverre als

Hij Zijne eeuwige besluiten gewisselijk uitvoert, en

niet, gelijk een mensch, veranderlijk is, te besluiten dat in

God en voor God alles reeds van eeuwigheid werkelijkheid

is en geschied is, zoodat alles wat zich in den tijd open-

baart, eigenlijk de natuurlijke ontwikkeling is van hetgeen

in God reeds van eeuwigheid bestaat of door Hem gedaan

is, evenals de takken, de bladen en de vruchten van een

boom uit dien boom of Zijnen stam zich natuurlijk ont-

wikkelen.

Zou zulk eene voorsteUing, hoezeer Dr. Kuyper dit niet

wil, niet zeer gemakkelijk leiden kunnen tot de erkenning

van een God der natuur, waarin alles bestaat, en waaruit

alles zich natuurlijker wijze ontwikkelt ? Zulk eene voor-

stelling is vooral in den tegenwoordigen tijd niet zoo

vreemd, en het is daartoe niet opééns gekomen.

Wèl is alles wat in den tijd geschiedt, het uitvloeisel

van het eeuwig Godsplan, gelijk de Heilige Schrift overal

leert ; maar waar v/ordt ons geleerd dat in en voor God
alles reeds van eeuwigheid bestaat, dan in zooverre, als

Hij in Zijne oneindige wijsheid en ondoorgrondelijk ver-

stand alle dingen zóó voorbeschikt heeft, als ze in den

tijd aan ons geopenbaard en door ons gezien worden, en

door God zóó voorzien zijn, alsof alles reeds van eeuwig-

heid daargesteld ware.

De nietige mensch, naar iiei: evenbeeld Gods geschapen,

heeft iets van die eigenschap Gods, n.1. in zooverre, als

hij de gave van God ontvangen heeft, om hetgeen hij

maken wil, te voren in zijne gedachten te zien. En waar-

om moet nu, daar de Heilige Schrift overal het voornemen

Gods van de uitvoering scheidt, door ons, in strijd met de

Schrift, gesteld en geleerd worden, dat in God voornemen

en uitvoering niet gescheiden kunnen worden ? Zijn wij

zóó tot het wezen en de geheimen Gods doorgedrongen,
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dat wij daarin dieper kunnen weggaan, dan ons door de

H, Schrift is geopenbaard? "

Doch laat ons nu zien, wat het Woord van God ons

dienaangaande heeft geopenbaard.

Bij Efez. 2 :
1—9 lezen wij : „En u heeft Hij mede le-

vend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en

de zonden ; in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de

eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der

lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der on-

gehoorzaamheid ; onder dewelke wij ook allen eertijds

verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleesches,

doende den wil des vleesches en der gedachten ; en wij

waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen :

Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door Zijne groote

liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood
waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met

Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) en heeft ons

mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in

Christus Jezus ; opdat Hij zou betoonen in de toekomende

eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de

goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

„Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof

;

en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken,

opdat niemand roeme."

Uit deze woorden der Heilige Schrift blijkt : a. dat de

uitverkoren zondaar vóór zijn levendmaking dood is door

de misdaden en de zonden ; b. dat zij (hier door Paulus

bedoeld) daarin gewandeld hebben, en dus toen op meer

of min gevorderden leeftijd gekomen waren ; c. dat er tij-

dens die wandeling in de misdaden en de zonden nog

geen levensbeginsel in hen aanwezig was ; d. dat zij toen

dus nog geen rechtvaardigen waren, en niet alleen

voor hun bevv^ustzijn, maar ook we r kei ij k van nature

(want natuurlijke menschen waren zij toen nog en geheel

dood door de misdaden en de zonden) waren kinderen des

toorns, gelijk óók de anderen ; e. dat zij, door den rijkdom

der barmhartigheid Gods en door Zijne groote liefde, waar-

mede Hij hen van eeuwigheid liefhad, daarna eerst uit
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genade zalig en dus gerechtvaardigd zijn geworden door

het geloof ; f. dat dit geloof /z/efw/Z/ze/z was voortgekomen»

maar als eene gave Gods hun was geschonken, hoewe^

(gelijk blijkt uit het 13e vers van het vorige hoofdstuk)

het gehoor des Evangelies daartoe het middel was geweest,

opdat zij niet in zich zelven zouden roemen
; g. dat zij nu

mede opwekt en mede gezet waren in den hemel in Chris-

tus Jezus ; niet alsof ze daar nu ook reeds werkelijk waren

:

want Jezus had toch bij Zijn heengaan gezegd, dat Hij hun

in den hemel eene plaats zou bereiden, en daarna weder-

komen, om hen tot Zich te nemen, opdat zij ook zijn

mochten waar Hij heenging; maar omdat de opstanding

van hun Hoofd en Zijn gezet zijn in den hemel aan de rech-

terhand Zijns Vaders hun een ontwijfelbare waar=
borg was, dat ook zij met Hem mede gezet zouden wor-

den in den hemel, even zeker alsof dit reeds geschied

ware; wordende toch in de Heilige Sch.rift niet zelden

hetgeen nog geschieden zal, gezegd in den tegenwoordigen

tijd, als reeds geschied, omdat het geloof de dingen, die

God belooft, zich zóó vertegenwoordigt, alsof ze reeds in

het bezit waren.

Voorts lezen wij bij Rom. 5:1: „Wij dan, gerechtvaar-

digd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door

onzen Heere Jezus Christus."

Uit deze woorden is het vooral ook duidelijk, dat de

reciitvaardigmaking geschiedt uit het geloof, en dus niet

uit de werken ; en indien zij uit het geloof is, zoo is zij

dus niet van eeuwigheid, maar in den tijd, nadat

zij, aan wie het geloof als een gave geschonken wordt tot

hunne rechtvaardigmaking, er zijn.

En ofschoon Dr. Kuyper, wat niemand zeker ooit vóór

hem nog gedaan zal hebben, Rom. 8 : 30 (zie blz. 77 hier

voor) een jubelende opsomming noemt van wat God de

Heere gedaan en gewrocht heeft eer w ij er n o g w a-

r e n, toch spreken deze woorden op het duidelijkst uit de

rechtvaardigmaking des zondaars door God in den tijd,

aangezien zij hier in deze heerlijke rij van het genade werk

Gods met betrekking tot Zijn volk, dat Hij van eeuwigheid
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gekend en verordineerd heeft den beelde Zijns zoons ge-

lijkvormig te zijn, in volgorde voorkomt na de roeping,

die toch in elk geval nooit tot de eeuwigheid gebracht kan

worden, maar in den tijd plaats heeft.

En waar nu het Woord Gods, gelijk in de aangehaalde

plaatsen, de rechtvaardigmaking, hoewel naar het eeuwig,

vrij en onveranderlijk voornemen Gods, zegt te geschieden

door het geloof in den tijd, terwijl de Schrift nergens
anders leert, daar is het zeer gewaagd, om te zeggen, dat

de rechtvaardigmaking eigenlijk niet geschiedt in den tijd,

maar van eeuwigheid reeds door God geschied i s, daar op

die wijze alle Gods werken tot de eeuwigheid gebracht

zouden kunnen worden, als van eeuwigheid in God be-

staande en in den tijd uit Hem voortkomende, wanneer

niet, in overeenstemming met de Heilige Schrift, het voor-

nemen en de uitvoering Gods worden onderscheiden.

Geheel in overeenstemming met de Heilige Schrift wor-

den wij ook geleerd in onze gereformeerde Belijdenis-

schriften. Nergens is ook maar eenigszins sprake van

eene rechtvaardigmaking van eeuwigheid, alsof de recht-

vaardigmaking door het geloof slechts de openbaring zou

zijn aan de conscientie van eene rechtvaardig verklaring,

die in de eeuwigheid bij God zou hebben plaats gehad.

Zij zwijgen, waar Gods Woord zwijgt, maar spreken klaar

van de verkiezing als van een onveranderlijk eeuwig
voornemen Gods, om uit het gevallen menschelijk ge-

slacht een zeker aantal menschen, niet waardiger dan de

anderen, in Christus zalig te maken. „En (zoo zegt § Vil

van het 1 Hfdst. van de Vijf Artikelen tegen de Remon-

stranten) opdat zij door Hem zouden zalig gemaakt wor-

den, heeft Hij ook besloten dezen aan Hem te geven, en

krachtig tot Zijne gemeenschap door Zijn Woord en Geest

te roepen en te trekken, of met het ware geloof in Hem

te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen, en, krachtig in

de gemeenschr.p Zijns Zoons bewaard zijnde, ten laatste

te verheerlijken, tot bewijzing van zijne barmhartigheid, en

tot prijs van den rijkdom Zijner heerlijke genade; gelijk

geschreven is : Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem
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vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig

en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; die ons te

voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door

Jezus Christus in Hemzelven, naar het welbehagen van

zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke

Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde, Efez. I : 4, 5,

6. En elders : Die Hij te voren verordineerd heeft, dezen

heeft Hij ook geroepen ; en die Hij geroepen heeft dezen

heeft Hij ook gerechtvaardigd ; en die Hij gerechtvaardigd

heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Rom. 1 :
30."

Men ziet dat onze vaderen zich hier houden aan de

Heilige Schrift, en dus spreken, niet van een in God van

eeuwigheid geschied zijn : maar van een eeuwig voor=

nemen Gods, om in den tijd te roepen, te rechtvaardigen

en daarna te verheerlijken ; terwijl ook zij immers Rom. 8 : 30

niet, gelijk Dr. Kuyper, in zijn geheel beschouwen „als een

jubelende opsomming van wat God de Heere gedaan en

gewrocht heeft eer wij er nog waren" maar, gelijk het verband

duidelijk aanwijst, als een opsomming in volgorde van het

genadewerk Gods, om aan te wijzen, dat de roeping en

de rechtvaardigmaking des zondaars in den tijd, de vrucht

zijn, niet van zijne waardigheid of verdienste boven ande-

ren, maar van het eeuwig voornemen of de vrije voorver-

ordineerihg Gods.

Het is volkomen waar, dat onze Vaderen, hoewel (gelijk

Dr. Kuyper zelf erkent in het 2de deel van zijn „Werk

van den Heiligen Geest" blz. 155) ze „zijne voorstel=
ling schijnen te veroordeele n," in hunne om-

schrijving die zij geven van den gang der zaken, ons

steeds (zie blz. 156) wijzen op een „geheimzinnigen achter-

grond, op een wonderbaar werk Gods, dat achter dit alles

schuilt, en op een ondoorgrondelijk mysterie, zonder het-

welk dit alles niets is ;" maar het is óók waar, dat zij,

rekenende (gelijk Dr. Kuyper terecht zegt) met volwassen

personen, dien „geheimzinnigen achtergrond," dat is de

inplanting van het geloof als gave Gods en als levensbe-

ginsel, waardoor wij gerechtvaardigd worden, niet schei=

den van het middel, n.1. het Evangelie, dat God tot dat
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einde laat prediken, en dat Hij in de l<rac!itdadige roeping

van Zijnen levendmakenden Geest tot hunne, levendmaking,

laat vergezeld gaan.

Immers zoo zegt onze Gereformeerde Belijdenis in art.

XXII, sprekende over onze rechtvaardigmaking door het

geloof : „Wij gelooven, dat om ware kennis dezer groote

verborgenheid (n.1. van de volkomene zaligheid door de

offerande van Jezus Christus, waarvan» in het vorige artikel

gesproken was) te bekomen, de Heilige Geest in onze

harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus

met al zijne verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en

niets anders meer buiten Hem zoekt. Want het moet

noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid

van noode is, in Jezus Christus zij ; of, zoo het alles in

Hem is, dat degene, die Jezus Christus door het geloof

bezit. Zijne geheele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen

zou, dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog

benevens Hem iets meer toe behoeft, ware een al te onge-

schikte Godslastering : want daaruit zou volgen, dat Christus

maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht

met Paulus, dat wij door het geloof alleen, of door het

geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch

wij verstaan niet, dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof

zelf is, dat ons rechtvaardigt ; want het is maar een

instrument, waarmede wij Christus onze rechtvaardig-

heid omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenende

alle zijne verdiensten en zoovele heilige werken, die Hij

voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze recht-

vaardigheid ; en het geloof is een instrument, dat ons met

Hem in gemeenschap aller Zijner goederen houdt, de welke,

onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot

onze vrijspreking van onze zonden."

En wanneer wij nu in het begin van art. XXIV lezen:

„Wij gelooven, dat dit waarachtige geloof, in den mensch

g e w r o c ht zijnde, door het gehoor des Woords
en de Werking des Heiligen Geestes, hem

wederbaart en maakt tot een nieuwen mensch, en doet hem

leven in een nieuw leven, en maakt hem vrij van de slaverij
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der zonde," dan blijkt dus dat onze Vaders inel liet oprecht

geloof, waarvan zij te voren in art. XXIi gesproken hadden,

bedoelden het geloof, als gewrocht van Gods Geest, dat

Hij in onze harten ontsteekt of inplant, als een instru-

ment, tot r e c h t V a a r d i g in a k i n g, heiligmaking en

verlossing, en dat Hij daartoe als middel gebruikt het

gehoor des Woords.

Wanneer wij nu hiermede in verband brengen de 60ste

en 61ste vraag en antwoorden van den Heidelb. Catechis-

mus, dan is het toch klaar, dat in onze formulieren van

eenigheid gansch geen sprake is van een rechtvaar-

digmaking van eeuwigheid, maar alleen in den tijd. Immers

bedoelde vragen met derzelver antwoorden luiden : „Vr.

Hoe zijt gij rechtvaardig voor God ? Antw. Alleen door

een oprecht geloof in Jezus Cristus ; alzoo dat, al is het

dat mij mijne conscientie beklaagt, dat ik tegen al de ge-

boden Gods zwaarlijk gezondigd en derzelve geene gehou-

den heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nog-

thans God, zonder eenige mijner verdienste, uit loutere

genade, mij de volkomene genoegdoening, gerechtigheid en

heiligheid van Christus schenkt en toerekent, even als had

ik nooit zonde gehad, noch gedaan, ja, als had ik zelf al

de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij vol-

bracht heeft, zooverre ik zulke weldaad met geloovigen

harte aanneem. Vr. Waarom zegt gij, dat gij alleen door

het geloof rechtvaardig zijn ? Antw. Niet, dat ik vanwege

de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam zij ; maar

daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en hei-

ligheid van Christus mijne gerechtigheid voor God is, en

dat ik dezelve niet anders dan alleen door het geloof aan-

nemen en mij toeëigenen kan."

Wanneer nu toch de opstellers van den Catechismus niet

alleen geloofd hadden, dat God van eeuwigheid in zich

zelven voorgenomen heeft den uitverkoren zondaar door

toerekening van de gerechtigheid Zijns Zoons in den tijd

door het geloof te rechtvaardigen, maar ook dat hij in

God reeds van eeuwigheid rechtvaardig i s, dan had vraag

60 niet moeten luiden : Hoe z ij t gij rechtvaardig voor



88 RECHTVAARDIGMAKING.

God? maar: Hoe ontdekt God uwe rechtvaardigheid

aan u ? Maar nu is volgens den Catecliismus niemand

een rechtvaardige voor God, vóór en aleer iiij zulke

weldaad door het geloof aanneemt.

De woorden „zooverre ik zulke weldaad met geloovigen

harte aanneem," beteekenen dan ook geenszins, als of de

meerdere of mindere rechtvaardiging van de mate van ons

geloof zou afhangen, maar eenvoudig, dat niemand recht-

vaardig voor God is, dan in zooverre, d.i. dan alleen

wanneer hij die weldaad door het geloof aanneemt, wijl

niemand rechtvaardig is voor God die deze weldaad niet

aanneemt door het geloof.

Ook moeten naar den geest van onze Belijdenisschriften

de laatste woorden van het antwoord op vr. 61 : „en dat

ik dezelve niet anders dan alleen door het geloof aannemen
en mij toeëigenen kan" niet zoo verstaan worden, alsof wij

door het geloof moesten aannemen en ons toeëigenen, dat

wij rechtvaardig zijn; maar zoo, dat wij de rechtvaar-

digheid Gods in Christus, daartoe van God tot onze ge-

rechtigheid verordend, door het geloof hebben aan te nemen

en ons toeteëigenen tot onze rechtvaardigmaking voor God.

Ook Calvijn spreekt in zijn „Institutie" over de recht-

vaardigmaking niet anders, dan dat zij plaats heeft in den

tijd door het geloof.

Hij zegt (Bk. III Hfdst. XI § 2) van de rechtvaardigma-

king o.a. : „Laat ons vooreerst verklaren, wat deze spreek-

wijzen te beteekenen hebben, t.w. : Dat de mensch voor

God geregtvaardigd wordt ; dat hij geregtvaardigd wordt

door het geloof of door de werken. Hij wordt gezegd

voor God geregtvaardigd te worden, die naar het oordeel

Gods èn regtvaardig geacht wordt, èn wegens zijne ge-

regtigheid bij Hem aangenaam is ; want gelijk de ongereg-

tigheid een gruwel is in de oogen Gods, zoo kan ook de

zondaar geene genade in zijne oogen vinden voor zoover

hij zondaar is, en zoolang hij als zoodanig gehouden

wordt. Waar dus zonde is, daar vertoont zich ook de

toorn en wraak van God. Hij nu wordt geregtvaardigd,

die niet voor een zondaar, maar voor een regtvaardig
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mensch wordt geacht, en als zoodanig bestaat voor den

regterstoel van God, waar alle zondaren nederstorten. Ge-

lijk een onschuldige, zoo hij beschuldigd voor de vier-

schaar van eenen regtvaardigen regter gebragt wordt, waar

het vonnis wordt geveld tot handhaving zijner onschuld,

gezegd wordt bij den regter regtvaardig te zijn, zoo wordt

ook hij bij God geregtvaardigd die, uit het getal der zon-

daren afgezonderd. God heeft tot eenen getuige en be-

schermer van zijn geregtigheid. Zoo zal dan naar deze

wijze die mensch gezegd worden door zijne werken te

worden geregtvaardigd, in wiens leven de zuiverheid en

heiligheid gevonden wordt, die bij den troon Gods de

getuigenis van geregtigheid verdient, of die door de vol-

komenheid zijner werken aan Zijn oordeel kan beantwoor-

den en voldoen. Daarentegen zal hij door het geloof ge-

regtvaardigd worden, die, geene geregtigheid der werken

bezittende, de geregtigheid van Christus door het geloof

aangrijpt, met welke bekleed, hij voor Gods aanschijn niet

als een zondaar, maar als een regtvaardige verschijnt. Der=

halve verklaren wij de regtvaardigmaking eenvoudig te zijn,

eene genadige aanneming, waardoor God ons in genade

ontvangt, en voor regtvaardig houdt. En wij zeggen, dat

zij gelegen is in de vergeving der zonden en in de toere-

kening der geregtigheid van Christus."

Vervolgens zegt hij (§ 21): „Laat ons nu onderzoeken

hoe waar het is, hetgeen in de beschrijving gezegd is, t.w.

dat de regtvaardigheid des geloofs de verzoening is met

God, die alleen gelegen is in de vergeving der zonden.

Men moet altijd tot deze grondwaarheid terugkeeren, dat

de toorn Gods op alle menschen rust, zoolang zij zondaren

blijven .... Dien dus de Heere in Zijne gemeenschap

weder aanneemt, dien wordt Hij gezegd te regtvaardigen,

dewijl Hij in Zijne gunst niet aannemen, noch met zich

vereenigen kan, tenzij Hij van Hem, die een zondaar is,

een regtvaardige make. En wij voegen er bij, dat dit ge-

schiedt, door de vergeving der zonden. Want indien zij,

die de Heere met zich verzoend heeft, worden beoordeeld

naar hunne werken, zoo zullen zij inderdaad nog zondaars
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worden bevonden, daar zij noi^tans van de zonde vrij en

rein bciiooren te zijn. Derhalve blijkt het, dat zij, die God
omhelst, op geene andere wijze re gt vaardig
worden, dan dat zij met afwassching van
hunne smetten door de vergeving hunner zonden

worden gereinigd; zoodat een zoodanige regtvaardigheid

met één woord, vergeving van zonden mag genoemd wor-

den."

Dat Calvijn hier, gelijk overal, spreekt van de rechtvaar-

digmaking in den tijd, door het geloof alleen, is duidelijk.

Want als hij de rechtvaardigmaking verklaart eenvoudig te

zijn een genadige aanneming, waardoor God ons in genade

ontvangt en voor rechtvaardig houdt, en dat zij gelegen is

in de vergeving der zonden en in de toerekening der ge-

rechtigheid van Christus, dan bedoelt hij hiermede wat hij

vervolgens zegt, de rechtvaardigmaking door de vergeving

der zonden, die op geene andere wijze geschiedt,

dan door reiniging door de vergeving der zonden, met
afwassching van de smetten, 't geen in den tijd

geschiedt. Calvijn erkent blijkbaar geen rechtvaardigmaking,

dan alleen in het besluit Gods, om in den tijd door het

geloof uit genade te schenken aan Zijne uitverkorenen ; want

als hij daarna in Hfdst. XXI van hetzelfde boek over de

„verkiezing" handelt, zegt hij aan het einde van § 7:

„Wij zeggen dus hetgeen de Schrift klaar aantoont : Dat

God door een eeuwig en onveranderlijk raadsbesluit een-

maal bepaald heeft, welke menschen Hij eens tot zaligheid

aannemen, en welke menschen Hij daarentegen ten verderve

verwerpen zou. Wij beweren, dat dit raadsbesluit— zoo-

ver de uitverkorenen betreft — gegrond is op Zijne on-

verdiende barmhartigheid, zonder opzigt van des menschen
waardigheid; en dat dengenen, die Hij ter verdoemenis

schikt, door Zijn wel regtvaardig en onberispelijk, maar
nogtans onbegrijpelijk oordeel, de toegang ten leven wordt

gesloten. Daarbij stellen wij dat de roeping voor de uit-

verkorenen een bewijs is van hunne verkiezing. En dat

voorts de regtvaardigmaking een tweede teeken is,

waardoor hunne verkiezing hun wordt bekend gemaakt,
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totdat men komt tot de heerlijkhetd, waarin derzelver ver-

vulling gelegen is."

Calvijn, v^aar hij hier zegt, dat de rechtvaardigmaking,

volgende op de roeping, dus een tweede teeken is, waar-

door aan de uitverkorenen hunne verkiezing (dus niet

hunne eeuwige rechtvaardigmaking) wordt bekend gemaakt,

houdt zich hiermede alzoo binnen de perken van wat God
ten dien aanzien ons in Zijn Woord slechts heeft geopen-

baard.

Ik kan niet nalaten ter dezer plaatse even aan te halen

de navolgende woorden van Calvijn, in hetzelfde Hfdst. §
1, over de verkiezing, waaruit blijkt, hoezeer hij vreest

voor het onderzoek naar hetgeen God gewild heeft, dat

bij Hem verborgen zou blijven. Hij spreekt over tweeërlei

slag van menschen, nl. over zoodanigen, die de voorveror-

dineering uit een onbehoorlijke voorzichtigheid verzwijgen,

en over zoodanigen, die uit ijdele nieuwsgierigheid ten

dien aanzien verder gaan dan God in Zijn Woord ons

heeft believen te openbaren, en dan zegt hij van deze

laatsten : „De behandeling van de voorverordineering

wordt, daar zij op zichzelf reeds eenigszins ingewikkeld

is, zeer verward en moeijleijk gemaakt door de nieuwsgie-

righeid der menschen, die door geen grendels kan verhin-

derd worden op verbodene paden te treden, en zich naar

boven te heffen, zullende, zoo het haar mogelijk was. God
niets verborgens laten behouden, zonder hetzelve te door-

snuffelen en te doorzoeken. Dewijl wij dan zien, dat velen

hier en daar, en onder die sommigen die anders niet kwaad

zijn, tot deze stoutheid en ongeschiktheid vervallen, zoo

moeten zij tijdig worden vermaand, hoe zij zich in dit stuk

.hebben te gedragen. Vooreerst dan zullen zij gedenken,

dat zij, wanneer zij overgaan tot het onderzoeken der

voorverordineering, intreden tot de verborgene plaatsen

der Goddelijke wijsheid, en dat hij, die ligtvaardig en ver-

metel derwaarts doorbreekt, niets zal verkrijgen, waarmede

hij zijne nieuwsgierigheid zou kunnen verzadigen, en eenen

doolhof zal intreden, van welken hij den uitgang nooit

vinden zal. Want het is niet behoorlijk dat de mensch
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straffeloos onderzouke hetgeen de Heere gewild heeft dat

bij Hem zou verborgen blijven; en dat hij, zelfs van de

eeuwigheid af, zou naspeuren de diepte Zijner wijsheid,

die Hij door ons wil hebben aangebeden en niet begrepen,

opdat Hij ook door die wonderbaar zou zijn in onze oogen.

De verborgenheden van Zijnen wil, die Hij goedgevonden

heeft ons bekend te maken, heeft Hij in Zijn Woord ge-

openbaard. En Hij heeft goedgevonden daarvan zooveel

te openbaren, als Hij voorzag ons nut en noodig te zijn.''

„Wij zijn," zegt Augustinus, (zoo vervolgt Calvijn § 2)

„gekomen tot den weg des geloofs, laat ons dien volstan-

dig houden; deze leidt ons tot het geheim vertrek des

Konings, waarin al de schatten der kennis en der wijsheid

verborgen zijn. Want de Heere Christus zelf was Zijnen

grooten en zeer uitgelezenen discipelen niet misgunstig, toen

Hij zeide (Joh. 16 : 12): Ik heb ulieden vele dingen te

zeggen, maar gij kunt die thans niet dragen. Wij moeten

wandelen, voortgang doen en toenemen ; opdat onze harten

de dingen mogen vatten, die wij nu niet vatten kunnen.

Indien de laatste dag ons vindt, voortgang doende, zoo

zullen wij daar leeren, hetgeen wij hier niet hebben kun-

nen leeren. Indien deze bedenking bij ons iets vermag,

t. w. dat het Woord des Meeren de e e n i g e w e g is, die

ons kan leiden tot het onderzoek van alles wat wij van

Hem behooren te weten, en het e e n i g e 1 i c h t om ons

voor te lichten tot het beschouwen van alles wat wij van

Hem moeten zien, zoo zal het ligtelijk ons van alle roeke-

loosheid wederhouden en weren. Want wij zullen weten,

dat wij, zoodra wij slechts de palen des Woords over-

schrijden, buiten den weg en in de duisternis loopen, waar

wij noodzakelijk moeten dwalen, vallen en ons stooten.

Sta ons dan vooreerst dit voor oogen, dat het zoeken van

eene andere kennis der voorverordinering, dan die in Gods

Woord verklaard wordt, geen mindere uitzinnigheid is,

dan wanneer iemand gaan wilde daar geen weg is, of

zien in de duisternis. Wij moeten ons ook niet schamen

in deze zaak iets niet te weten, in welke eene onwetend-

heid prijzenswaardig is. Waarom wij liever ons hebben
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te onthouden van het onderzoeken dier wetenschap, wier

naspeuring dwaas en gevaarlijl<, en mits dien verderfelijk

is. hidien brooddronkenheid ons prikkelt, zoo zal het zeer

nuttig zijn, tot het bedwang van dezelve, dit er tegenover

te stellen, t. w. dat, gelijk te veel honig niet goed is, ook

het onderzoek eener heerlijke zaak den nieuwsgierigen niet

tot eer gedijt (Spr. 25 : 27.) Want dit is gewigt genoeg

om ons af te schrikken van eene zoodanige stoutheid, die

niet anders kan, dan ons van boven af in het verderf ne-

derstorten."

Met het gevoelen van Calvijn komt dat van Comrie ze-

kerlijk overeen, hoewel deze laatste schijnbaar de recht-

vaardigmaking van eeuwigheid, anders dan in het raads-

besluit Gods, leert. Echter zal ik trachten de schijnbaar

tegenstrijdige woorden van Comrie over dit onderwerp met

elkander in overeenstemming te brengen.

hl de „Eigenschappen des Zaligmakenden geloofs," alwaar

Comrie in de tweede verhandeling spreekt over het geloof

als eene genade, waardoor de ziel gerechtvaardigd wordt,

zegt hij eindelijk in de toepassing o.a. : „Deze waarheid

strekt ook tot wederlegging van al de Wetbestrijders, die

drijven, dat de mensch dadelijk gerechtvaardigd is van

eeuwigheid. Wij stellen wel, dat God een voornemen had,

van vóór de tijden der eeuwen, om den mensch te recht-

vaardigen ; dat Hij besloten heeft dit te doen in den tijd,

zoodat wij kunnen zeggen, dat de menschen in het
voornemen Gods en in Zijn besluit gerecht-

vaardigd zijn, maar dat is niet d a d e ! ij k ; want zoo

zijn de geloovigen van eeuwigheid zalig; doch zij worden

eerst dadelijk zalig, wanneer zij dadelijk in de volle ge-

nieting Gods ingaan. De Apostel leert dat wij door het

geloof gerechtvaardigd worden, derhalve niet eerder dadelijk

gerechtvaardigd, voor dat wij dadelijk gelooven. Ja, de

Apostel beschrijft den Staat der geloovigen van nature

als eenen Staat, strijdig met den Staat der rechtvaardigma-

king, zeggende : Efez. 2:3: dat zij van nature kinderen

des toorns waren, gelijk alle anderen, dat is liggende

onder Gods toorn en vloek, gelijk alle menschen, het-
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geen strijdig is met den Staat van rechtvaardigmaking.

„Deze waarheid (zoo vervolgt hij) strekt ook tot weder-

legging van zulken, die voorgeven, dat de ziel ten eenen-

male lijdelijk is in de rechtvaardigmaking. Deze dwaling

spruit uit het voorgaande ; zijn wij van eeuwigheid gerecht-

vaardigd, gelijk zij meenen, dan is het geloof geene

uitgaande daad van de ziel, om Christus in het Evangelie

aangeboden, te omhelzen, maar eene inkeerende
daad in de ziel, om te zien, dat ik aireede
gerechtvaardigd ben. Hier van daan veroordeelen

dezulken het vluchten, het hongeren, dorsten en reikhalzen

naar Jezus, en het uitgaan van de ziel tot Jezus, alsof het

slechts werk der wet was en geen geloofswerk, onder

voorgeven omdat het niet naar hunnen zin ten eenenmale

lijdelijk is."

Het schijnt waarlijk dat Comrie in zijn later door hem
geschreven „Brief over de rechtvaardigmaking des Zon-

daars door de onmiddellijke toerekening der borg-gerech-

tigheid van Christus" hiervan afwijkt. Immers hij zegt op

blz. 99 : „Het loochenen van de eeuwigheid der rechtvaar-

digmaking als eene inblijvende daad in God, strijdt met

Gods eeuwigheid, waardoor Hij is zoo tegelijk datgene dat

Hij is, dat Hij dat zoo is in Wezen, verstand en wilsbe-

paling, zonder begin noch einde, noch eenige opvolging

van tijd, dat Hij nooit worden kan, dat Hij niet was, noch

worden zal dat Hij niet is, zoo in het eene als in het

andere : hetwelk defacto geloochend wordt van hen, die

de volstrekte eeuwigheid van de rechtvaardigmaking loo-

chenen ; dewijl zij noodzakelijk moeten stellen, dat er een

punt des tijds is, in hetwelk God in zichzelven deze daad

niet had ; en laten ze toonen, hoe ooit of ooit iets in God,

die tegelijk is datgeen dat Hij is, worden kan, dat Hij niet

in Zichzelven van alle eeuwigheid onveranderlijk was."

Hier spreekt Comrie dus van de rechtvaardigmaking, als

van een daad Gods van eeuwigheid in zichzelven ; terwijl

hij in de „Eigenschappen des geloofs" de rechtvaardigma-

king van eeuwigheid zegt slechts te liggen in het besluit

Gods, om den mensch in den tijd te rechtvaardigen.
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Ofschoon het nu schijnt, dat Comrie, zooals bhjkens

zijnen „Brief over de rechtvaardigmaking" ook door som-
migen in Zijnen tijd verkeerdelijk begrepen is, aangaande

het leerstuk der rechtvaardigmaking van gevoelen veranderd

is, zoo is dit toch niet het geval. Hij toch zegt in bedoel-

den Brief op blz. 109 en 110: „Dit, wel opgemerkt zijnde,''

(n.1. dat in de door hem te voren genoemde opzichten'

zooals hij altijd gesteld heeft, Gods rechtvaardigmaking

van alle de uitverkorenen, door eene inblijvende daad van

Zijne wilsbepaling in Zichzelven volstrekt eeuwig is, hij,

zooals hij zegt, toch nooit geleerd, noch gedacht, veel min

geschreven heeft, dat die eeuwige rechtvaardigmaking,

zooals die een inblijvende daad Gods in zich zelven is, de

rechtvaardigmaking in haar volkomen beslag is) „zal een

iegelijk moeten overtuigen, hoe verkeerdelijk mij door som-
migen bij monde en geschrifte is ten laste gelegd, dat
ik van systema zoude veranderd zijn, of dat

mijn tegenwoordige gevoelens en laatste
geschriften met mijne vorige strijden: dewijl

ik mij nooit tegen de leer der rechtvaardigmaking van

eeuwigheid anders gesteld heb, dan in zulk eenen zin,

welke den Antinomianen wordt toegeschreven ; namelijk,

dat die eeuwige rechtvaardigmaking zoo volkomen zoude

zijn, dat daarvan geene tijdelijke toepassing op de uitver-

korenen door een Goddelijken gerechtshandel in het gemoed,

onder overtuiging, verlegenheid, berouw, enz., geschieden

zoude noch vereischt worden : in welken zin ik, zooals te

voren, ook nog ten tijde, van deze leer als de allergru-

welijkste eene afkeer heb, en dezelve met geheel mijn hart

verfoeije."

Het blijkt dus, dat het niet waar is, wat sommigen
ook in onzen tijd zeggen, dat Comrie ten aanzien van het

leerstuk van de rechtvaardigmaking, sedert hij de „Eigen-

schappen des Zaligmakenden geloofs" schreef, van gevoelen

veranderd is. Daarom moet er dus tusschen zijne bestrij-

ding van de rechtvaardigmaking van eeuwigheid, gelijk hij

doet in de „Eigenschappen des geloofs," en zijne verdediging

van de rechtvaardigmaking van eeuwigheid, gelijk hij dat
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doet in zijnen „Brief over de Reclitvaardigmaking" overeen-

stemming zijn.

Deze overeenstemming nu bestaat daarin, dat, zoodra

iiij over de rechtvaardigmaking iiandelt tegenover de

„Wetbestrijders," die drijven, dat de mensch dadelijtc ge-

reciitvaardigd is van eeuwigheid, zoodat de ziel in de

rechtvaardigmaking ten eenenmale lijdelijk is, en het geloof

dus is een inkeerende daad in de ziel, om te zien

dat ik aireede gerechtvaardigd b e n, oordee-

lende dat het hongeren en dorsten, het reikhalzen naar

Jezus en het uitgaan der ziel naar Hem, als niet ten eenen-

male lijdelijk, een werk der wet en geen geloofswerk is,

Comrie bij de bespreking van de rechtvaardigmaking allen

nadruk legt op de rechtvaardigmaking in den tijd door het

geloof ; terwijl hij tegenover hen, die de dadelijke recht-

vaardigmaking van eeuwigheid leeren, duidelijk doet uitko-

men, dat de menschen van eeuwigheid alleen in het

voornemen en in het besluit Gods gerechtvaardigd zijn.

Maar wanneer Comrie bespreekt de rechtvaardigmaking

tegenover degenen, die leerden, gelijk de Socinianen en

Remonstranten zijner dagen, dat het geloof als een voor-

vereischte eerst en vooraf gevorderd wordt, vóórdat God
ons de gerechtigheid van Christus tot rechtvaardigheid

toerekent, zoodat er geene rechtvaardigheid is vóór ons

gelooven, maar alleen uit en door, ja op en na ons geloo-

ven, en die alzoo het geloof als een werk vooraf van 's

menschen zijde willen aangemerkt hebben, waardoor God
van Zijne zijde de gerechtigheid van Christus hun toerekent,

dan legt hij er allen nadruk op, dat onze rechtvaardigma-

king van de zijde Gods geschiedt door onmiddellijke, directe

en voorafgaande toerekening van Christus Borggerechtigheid

tot rechtvaardigheid, uit welke toerekening, als den eenigen

Gode betamelijken grond, voortvloeit het geschenk van den

Heiligen Geest, die in de inwendige en krachtdadige roeping

ons Christus inlijft door inwerking van het geloof in onze

harten, door hetwelk wij Christus en alle zijne weldaden

aannemen en op Hem ter zaligheid betrouwen.

hl zijnen „Brief over de Rechtvaardigmaking" nu, heeft
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Comrie het oogmerk om zich vooral te stellen tegenover

laatstgenoemden, of liever, om tegenover diegenen, die

hem verdacht hielden, dat hij de rechtvaardigmaking van

eeuwigheid stelde, en bijgevolg geene rechtvaardigmaking

in een eigenlijken zin in den tijd, aan te toonen, dat het-

geen hij dienaangaande leerde, niets anders is, dan wat

door de gereformeerden altijd geleerd is; waarom hij zich,

na het lezen van eene Missive van een zijner beschuldi-

gers, toen reeds overleden, n.1. den (gelijk hij hemzelf

noemt) in zijn leven beroemden man, professor /. van den

Honert, in zijn hart gerust kon stellen, dewijl hij er uit

zag, hoe zijn HoogEerw., hoezeer ook den staat des ge-

schils abusief opgevende, nochthans niets tot betoog van

zijne Antinonüanery en Machinalistery te berde brengt,

maar integendeel (zegt hij) hem en den Heer Holtius (die

mede daarvan beschuldigd was) gelijk gaf in hunne leer,

dat men de rechtvaardigmaking in Christus dood of op-

standing als een publiek persoon, en in de toerekening

van die gerechtigheid aan ons stellen mag; dewijl wijlen

Zijn HoogEerw. duidelijk had gezegd : Dat de vraag hier

niet is over onze rechtvaardiging bij gerechtelijke reprae-

sentatie in onzen Borg en Verbondshoofd Christus, in

Wien wij bij verbonds-repraesentatie gerechtvaardigd werden,

toen Hij als onze Borg en Verbondshoofd gerechtvaardigd

werd, maar over de rechtvaardigmaking in de vierschaar

onzer Conscientie, zooals dezelve in het hart en dus in

den persoon van een iegelijk van de vaten der barmhar-

tigheid geschiedt, over welke hij (zegt hij) zoo breed op-

zettelijk geschreven had in de „Eigenschappen des geloofs";

de Antinomianen, die deze ontkennen, wederlegd had,

alsmede die het geloof enkel lijdelijk met betrekking tot

die weldaad stelden, „stellende toen en nog dat, of-

schoon het geloof in het ontvangen lijdelijk is, het nochtans

ontvangen hebbende de weldaad van God, eo ipso, dadelijk

wordt in het aannemen van Christus en Zijne gerechtigheid,

en betrouwen daarop tot zaligheid."

Met het oog nu op de ongelijke beginselen, die hij in

de „Eigenschappen des Geloofs" en in zijnen „Brief over
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de Rechtvaardigmaking" ter bestrijding op het oog heeft

gehad, kan en moet gezegd worden, dat er tusschen de

schijnbaar tegenstrijdige woorden van Comrie geen verschil

bestaat.

Echter is het de vraag, of Comrie, hoezeer ook goed

door hem bedoeld, nochthans door zijne uitdrukkingen niet

den schijn gaf, alsof hij de rechtvaardigmaking van eeu-

wigheid als in hare volkomenheid stelde, en bijgevolg geen

rechtvaardigmaking in een eigenlijken zin in den tijd. En
hiertoe nu geven de boven aangehaalde woorden van blz. 99

uit den „Brief over de Rechtvaardigmaking" mijns inziens

wel aanleiding. Immers wanneer hij daar zegt, dat het

loochenen van de rechtvaardigmaking als een inblijvende

daad in God strijdt met Gods eeuwigheid, waardoor Hij

is zoo tegelijk datgeen dat Hij is, dat Hij dat zoo is in

wezen, verstand en wilsbepaling, zonder begin, noch einde,

noch eenige opvolging van tijd, dat Hij nooit worden kan

dat Hij niet was, noch worden zal dat Hij niet is, zoodat

er geen punt des tijds is, in hetwelk God in zich zelven

deze daad niet had, dan moet uit deze woorden haast

opgemaakt worden, dat Comrie een dadelijke rechtvaardig-

making Gods in zich zelven als een volkomen daad Gods
in dien zin leert, dat het geloof slechts een inkeerende

daad is in de ziel, om te zien dat ik aireede gerechtvaar-

digd ben. En wijl nu Comrie dit niet wil, moet aangenomen

worden, dat hij, hoe sterk hij anders zich ook uitgedrukt

heeft, nochthans niet heeft willen afwijken van zijn gevoelen,

dat de vaten der barmhartigheid van eeuwigheid niet
anders dan in het besluit Gods gerechtvaardigd

zijn, evenals zij in dat besluit van eeuwigheid zalig zijn ;

zoodat hunne rechtvaardiging geheel vrijelijk geschiedt,

niet door instorting der gerechtigheid in hen, noch door

eenig werk in hen gewrocht of door hen gedaan, waarom
zij gerechtvaardigd zouden worden ; stemmende hij geheel

in o.a. met de Belijdenis van Westmunster, die hij op blz.

30 van zijnen „Brief over de Rechtvaardigmaking" aanhaalt,

luidende : „Diegene, welke God krachtdadig roept, recht-

vaardigt Hij ook vrijelijk, niet door instorting der gerech-
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tigheid in hen, maar door vergeving hunner zonde, en door

toerekening en aanneming hunner personen als rechtvaardig,

niet om eenig ding in hen gewrocht of door hen gedaan,

maar alleen om Christus wil, noch door toerekening van

het geloof zelfs, het werk van gelooven of eenige andere

Evangelische gehoorzaamheid ; maar omdat Hij hun toere-

kent de gehoorzaamheid en voldoening van Christus

:

terwijl zij Hem aannemen, en op Hem en Zijne gerechtigheid

rusten door het geloof ; welk geloof zij van zich zelven

niet hebben, alzoo het eene gave Gods is."

Kostelijk is de wijze, waarop Comrie spreekt van de

rechtvaardigmaking door het geloof in de conscientie. Ik

wensch, om het gewicht dezer zaak, ofschoon nog al

eenigzins uitvoerig, dit uit zijnen „Brief over de Rechtvaar-

digmaking" over te nemen, en daartegenover te stellen

de wijze, waarop Dr. Kuyper hiervan spreekt, opdat blijken

moge, dat beide voorstellingen zoodanig uit elkander loo-

pen, dat laatstgenoemde in zijne voorstelling duidelijk den

indruk geeft van de dadelijke rechtvaardigmaking van

eeuwigheid te stellen in dien zin n.1., dat het geloof daarbij

voorkomt als een inkeerende daad in de ziel, om te zien,

dat ik aireede gerechtvaardigd ben, 't geen

door Comrie zeer ernstig bestreden wordt.

Hij zegt op blz. 156 v. v. van zijnen „Brief over de

Rechtvaardigmaking," het volgende : „Mijn gevoelen, sedert

ik ooit eenige onderscheiden kennis van de leer der vrije

genade gehad heb, was en is nog in wezenlijkheid

hetzelfde dat het was : namelijk, dat de drie eerstgemelde

dingen" (die het gevolg zijn van de onmiddellijke, direkte

en voorafgaande toerekening van Christus gerechtigheid en

genoegdoening, waarvan hij te voren gesproken had)

„vaststaande, de geheele weldaad der rechtvaardigmaking

in de ziel des uitverkoren zondaars in dit leven, hare

volkomenheid bekomt op zulke wijze als ik nu zal zeggen,

opdat gezien mag worden, hoe verkeerd men mij behandelt.

Ik begrijp de zaken in dezer voege: Vooreerst: Dat God,

door eene overgaande daad, de gerechtigheid en de genoeg-

doening van Christus aan den uitverkoren zondaar toere-



100 RECHTVAARDIGMAKING.

kenende, volgens het beredeneerde, dien krachtdadig
roept, dat is, van dood levend maakt, door Zijne

herscheppende werking, naar de sterkte Zijner macht, die

Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de dooden

heeft opgewekt; en dat Hij in die roeping door Woord
en Geest, het ware zaligmakend geloof, waardoor hij

met Christus vereenigd wordt, in zijn ziel inwerkt, of als

een hebbelijkheid in de ziel instort, om alle indrukselen,

welke een ieder gedeelte van het Woord Gods maakt, te

ontvangen, en overeenkomstig daarmede niet alleen

d a d e lij k werkzaam te worden, maar ook om het middel

te zijn, om zoodanige uitverkorene zondaars, aan wien de

gerechtigheid van Christus is toegerekend, in derzelver ver-

bonds-vereeniging met Christus, van hunne zijde in de

vereeniging met Hem te brengen en te houden, door we-

derwerkingen, reactiones, grijpen daarnaar, waartoe ze van

Christus gegrepen zijn, volgens Paulus, Filipp. III : 12;

naar den aard van dit ingewrocht beginsel of hebbelijkheid,

volgens de indrukselen, die het Woord Gods daarop maakt,

welke zoo klaar zijn, ofschoon niemand ze onderscheidenlijk

noemen kan, dat wat benauwing en helsche angsten de

ziel mogen overkomen, zij evenwel, in welke dit is, Jezus

hoe langer hoe meer aanhangen, en teederder aankleven,

en nooit tot vrede komen, totdat zij Hem gevonden hebben.

Die dit verketteren wil, verkettert de Protestantsche Ker-

ken van Schotland, Engeland en Ierland, die woordelijk

dit in de Belijdenis van Westmunster, en in den grooten

en kleinen Catechismus gesteld heb'ben ; en dan zal ik het

geduldig dragen, zulk een gezelschap hebbende ; maar ze

moeten toezien wat ze doen, die om de Engelschen niet

te vertoornen tegen het Arminiaansche, dat tegen onze leer

aandruischt, als dat aangeprezen wordt niets doen willen :

zijnde het van grooter gevolg, de belijdenis van drie

Koninkrijken aan te tasten, als de Remonstrantsche leer

van eenige Prelaten, Bisschoppen of Aartsbisschoppen

;

welker leer nooit voor de leer der Engelschc Kerk gehouden

moet worden, maar voor de particuliere leer van Remon-

strantsch gezinde Prelaten,
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„God den uitverkoren zondaar dns krachtdadig geroepen

liebbende, zoo spant God eene Vierschaar, niet in Zicli-

zelven buiten den zondaar in den hemel, om daar het

proces te beginnen, partijen en getuigen, om de zake vóór

en tegen den zondaar te laten bepleiten, aan te hooren en

(Jan op het laatste, partijen gehoord hebbende, het vonnis

in Zichzelven eerst te vellen, en dan den zondaar toe te

spreken. Weg met zulke Anthrepomorphitische en Vorsti-

aansche gedachten van den oneindig volmaakten God

!

Neen : maar God spant deze vierschaar in den mensch,

dat is in zijne ziel, welke van geestelijk dood, in de
krachtdadige roeping geestelijk levend gemaakt
wordt, en dus een ware levendige bewustheid kan hebben

van alles dat in haar omgaat, alsmede om, naarmate dat

God door Woord en Geest haar aanraakt en krachtdadig

bewerkt, gevoelig en levendig werkzaam te zijn. Dit nu

geschiedende, zoo arresteert God den krachtdadig geroe-

penen of levendgemaakten zondaar, zoo' bij zijn weg, hart,

daden en staat, in betrekking van natuur tot Gods toorn

en vloek, vanwege de aangeborene en dadelijke zonde,

dat hij gestuit wordt op den weg naar het verderf, op
welken hij naarstig, snel en met vermaak liep, en dat hij

begint om te zien. Hiervan hebben wij een exempel in

Paiilus, op den weg naar Damaskus ; en dewijl God hem
in dezen uitgekipt heeft, om aan de kerk na dien tijd een

voorbeeld in hem te geven, hoe Hij met elk, die tot jaren

van onderscheid is gekomen, handelt; zoo is het waardig,

dat UEd. deze zaak met groote ingespannenheid in Uwe
allerafgetrokkenste bespiegelingen overdenkt. Ofschoon ik

dit breeder op zijne plaats moet verklaren, zoo zal ik even-

wel in het kort eenige opening geven, en het verdere tot

eene nadere gelegenheid bewaren. Deze vierschaar in de

de conscientie opgericht zijnde, zoo geschieden er dus dingen,

éér de krachtdadig geroepene ontslag van zondeschuld in

zich zelven ondervindt. Het allereerste werk van God in

deze gespannen vierschaar, is het werk van waarachtige

overtuiging door den H. Geest, de Wet van God als het

middel daartoe gebruikende en met zijn eisch en vurige
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bliksemstralen van vervloeking in de ziel indringende, met
zulk eene onwederstandelijke kracht van overreding en

betoog van de waarheid van alles, waarover Hij den mensch
overtuigt, dat alle loochening, uitvluchten, bewimpelingen

of uitstellingen, hem zoo ontnomen worden, dat de mond
gestopt wordt, en de mensch voor God in den dood invalt^

Gods Woord en de bevinding van allen, die God op eene

zaligmakende wijze tot kennis van hunzelven gebracht heeft,

is zoo klaar in dezen, dat het vlonder is, dat ooit menschen,

voorgevende bevinding te hebben, het geloochend

hebben. Want als de Geest zal gekomen zijn, versta in

het hart, in en onder de bediening des Woords, zoo over-

tuigd Hij van zonde, van gerechtigheid en oordeel ; en is

in dezen om onze ellende te leeren kennen uit de Wet
Gods, en om ons tot een tuchtmeester tot Christus te zijn,

met de harde tuchtigingen en gevoelige slagen, die in ons

te wege brengt, om ons te noodzaken, uit des werelds

verderf naar Christus, de eenige arke van behoudenis, te

vlieden, steeds ons op de hielen volgende, en ons nimmer-
meer loslatende, totdat wij in Christus, om zoo te spreken,

zoo inkomen, dat wij voor het oog der vurige Wet als

verdwijnen, en niet langer gezien kunnen worden in ons
zelven staande: maar als in Christus ingegaan, die het einde

der Wet is tot rechtvaardigheid van allen die in Hem
gelooven. Nochtans zijn er zekere soorten van menschen,
die naar Sion willen gaan door hunne redeneering, en het

beredeneerd geloof, zonder veertig dagen bij Sinaï gestaan

te hebben, die wij voor God laten. Eenige van dezen
leggen het zoo aan, dat, Sinaï moetende in doortocht gezien

worden, zij zulk een afstand daarvan nemen, dat ze maar
van verre den rook en de bliksemstralen zien, en de don-
derende stemmen gehoord hebben, hun zelf door redenerings-

kracht pogen in staat te stellen, om dat te ontgaan, door
werking met eenige aaneengeschakelde Evangeliewaarheden,
en dus nooit kunnende zonder inkrimping hooren van ware
zaligmakende ontblooting, waardoor men in den dood
voor God invalt, hebben ze verzonnen eenen weg, die

God in Zijn Woord niet geopenbaard heeft, noch in onzen
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Cotechismiis geleerd wordt; en willen mij en anderen,
tiissclien wien en mij in het einde der zaal< geen verschil
is, ofschoon ik grootelijks in den aanvang van Gods Werk
van hen verschil, bestrijden, en onder eene hatelijke gedaante
immers mijn gevoelen voorstellen. Maar het is omdat ze
vreezen, dat ze in de school van waarachtige zaligmakende
overtuiging, en ontblooting aan zich zelven, gewogen zijnde

te licht zouden bevonden worden, en gezien zoude worden,
dat God hun het ontslag van zondeschuld nooit had ge-
geven, door hen te verzekeren, door den H. Geest, dat Hij
hen in het bijzonder de vergeving der zonde, en de eeuwige
gerechtigheid uit loutere genade, om Christus vi>il geschonken
had, eer ze onder zulke overtuiging waren."
Deze laatste uitdrukking van Comrie zou waarlijk gemak-

kelijk aanleiding kunnen geven, om hem te beschuldigen,
zooals men gedaaan heeft, alsof hij eene dadelijke recht-

vaardigmaking van eeuwigheid leerde, zóó, dat aan den
uitverkoren zondaar van Zijn rechtvaardigmaking, als van
eeuwigheid reeds geschied, in den tijd der minne door den
Heiligen Geest de verzekering wordt gegeven.
Maar aangezien hij toch zegt, dat hem te onrechte te

laste gelegd werd, dat hij de rechtvaardigmaking van
eeuwigheid stelde en bijgevolg geene rechtvaardigmaking
in een eigenlijken zin in den tijd, zoo moet dus, in ver-
band met zijne stellige verklaring in de „Eigenschappen
des geloofs," dat de uitverkoren zondaar slechts in het
voornemen en in het besluit Gods van eeuwigheid gerecht-
vaardigd is, terwijl toch gebleken is, dat hij ook later bij

dit zijn gevoelen gebleven is, aangenomen worden, dat hij

met die uitdrukking niet zeggen wil, dat de uitverkoren

zondaar zóó van eeuwigheid gerechtvaardigd is, dat het

geloof als een inkeerende daad in de ziel, slechts dient

om hem te doen zien, dat hij aireede gerechtvaardigd is

;

van welke leer, die hij zegt dat den Antinomianen te laste

gelegd wordt, hij verklaart een afgrijzen te hebben ;
—

maar dit : dat elk uitverkoren zondaar, in het besluit Gods
van eeuwigheid gerechtvaardigd zijnde, en in dat besluit

hem de gerechtigheid van Christus van eeuwigheid toegere-
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kend zijnde, in den tijd en niet eerder w e r k e I ij k gerecht-

vaardigd wordt, (altijd voor zoover volwassen personen

betreft, waarop ook Comrie natuurlijk het oog heeft) wan-

neer hij die gerechtigheid door het geloof, als een onver-

diende gave Gods, als de zijne aanneemt en zich toeeigent,

terwijl de Heilige Geest hem in 't bijzonder van de verge-

ving zijner zonden en de eeuwige gerechtigheid van Christus,

als de zijne, voortgevloeid uit het eeuwig en vrijmachtig

raadsbesluit Gods, verzekering geeft.

Het zou voorts kunnen zijn, dat de opmerkzame lezer

in deze aangehaalde woorden van Comrie, aangaande de

wijze, waarop de uitverkoren zondaar in den tijd gerecht-

vaardigd wordt, eenig verschil meende te ontdekken met

hetgeen hij in zijn reeds meer aangehaald werk over het

„Oprecht geloof," bij de verklaring van den VII Zondag

zegt aangaande de zoogenaamde „voorbereidende dingen,"

die (gelijk hij zegt) aan de levendmaking in de bejaarden

gemeenlijk voorafgaan, n.1. zoodanige werkingen van den

Geest Gods, waardoor Hij den uitverkoren zondaar onder

de tucht van de vurige wet stelt, om hem daardoor te

doen vallen, en om in hem ten onder te brengen al de

hoogten van eigen werk, en om Zijnen weg voor Christus

en de vrije genade te banen, zoodat de Heiland, als Hij

hem levend maakt, hem gestaltelijk dood bij zich zelvèn

vindt. Terwijl nu Comrie daar zegt dat dit alles aan de

levendmaking voorafgaat, schijnt hij hier in zijnen „Brief

over de Rechtvaardigmaking" dit tegen te spreken, door

de vurige bliksemstralen der wet tot algeheele overtuiging

en dooding van den zondaar te doen volgen op zijne

krachtdadige roeping en levendmaking, zoodat hier op de

levendmaking schijnt te volgen wat hij elders zegt dat

daaraan bij bejaarden gemeenlijk voorafgaat.

Echter moet men wel in het oog houden, dat Comrie

met hetgeen hij in zijn werk over het „oprecht geloof"

zegt, bedoelt de algemeene werkingen des Geestes in, met

en door het Woord, in de uitwendige roeping, die tot allen

komt, terwijl hij in zijn „Brief over de Rechtvaardigmaking"

spreekt over de inwendige of krachtdadige roeping of
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levendmaking, waarbij het geloof tot rechtvaardigmaking

des uitverkoren zondaars aan hem geschonken wordt.

Deze verschillende werkingen des Geestes zijn moeielijk

te onderscheiden, gelijk Comrie zegt in zijn meergenoemd

werk over het „Oprecht geloof," blz. 49, met deze woor-

den : „Wij hebben noch licht, noch kennis genoeg, om
die inwendige onderscheidingen voor te stellen ; want, zijn

het werkingen van den Geest in de wet, waardoor met

een natuurlijk geloof het getuigenis der wet geloofd wordt,

dan zijn ze enkel en alleen het leven der zonde tot benau-

wing van de ziel ; en, zijn ze door de werking van den

Geest van Christus in het Evangelie, dan zijn ze geen

voorbereidselen tot de levendmaking, maar uitvloeiselen

van de levendmaking of de wedergeboorte, en strekken als

onfeilbare bewijzen van dezelve, en zijn in haren aard en

natuur, schoon sommigen ze maar voorbereidend noemen,

ten eenenmale van alle werkingen des Geestes in en door

de wet op de ontwaakte conscientie onderscheiden."

Na deze beide opmerkingen te hebben gemaakt, wensch
ik, met verwijzing naar hetgeen ik aangaande het leerstuk

der rechtvaardigmaking op blz. 77 v.v. van Dr. Kuyper

reeds aangehaald heb, hier te laten volgen de beschrijving

door Dr. Kuyper, aangaande de wijze van de rechtvaar-

digmaking door hef geloof in den tijd, gelijk die gevonden

wordt in het door mij reeds aangehaald no. 617 van de

„Heraut" van 20 October 1889.

Nadat hij reeds het eerste stadium der rechtvaardigma-

king, liggende in Gods eeuwigen raad, en het tweede

stadium, liggende in de opstanding van den Middelaar,

en ook het derde stadium, wanneer het zaad Gods in de

ziel neerzinkt en in den zondaar het zaad der wederge-

boorte en de kiem van een heilig, onverderfelijk bestaan

en alzoo het geloofsvermogen ingeplant wordt, behandeld

heeft, vervolgt Dr. Kuyper : „Dit alles echter ging geheel

buiten het daadwerkelijk geloof om. Dit alles deed God
de Heere voor en in u, maar zonder dat gij er zelf van

wist. Lang eer ge geboren wierdt sprak Hij u rechtvaardig.

Eeuwen lang .eer ge het aanzijn ontvingt heeft Hij den
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Middelaar te uwer rechlvaardigmaking opgewekt uit de

dooden. En ook zonder dat gij er aanvankelijk iets van

merktet, heeft Hij de kiem des eeuwigen levens in uw ziel

gedragen. Dat alles deed Hij zonder u, buiten u om, in

u, maar buiten iiw weten. Doch hierbij blijft het niet. God
heeft u als mensch gerechtvaardigd, en de aard van den

mensch ligt in zijn Scliepping naar Gods beeld, onder

andere daarin uitkomende, dat de mensch geroepen is om
zijn God en zijn staat voor God te kennen. Deze zaak

moet dus uzelf in uw eigen ziel bekend gemaakt, en zóó

bekend gemaakt, dat gij er met uw besef indringt, het

aanvaardt, iiet onvoorwaardelijk aanneemt en het vastelijk

gelooft.

„Een mensch wordt niet werktuiglijk bewerkt. Een zon-

daar is geen blok of steen. Hij zelf, in zijn eigen persoon-

lijk bewustzijn, moet de kennis van deze uitspraak van

zijn God over hem ontvangen, en het moet er toe komen,

dat hij zelf deze heerlijke gunste van zijn God blijmoedig

gelooft, dankbaar aanneemt en met heel zijn ziel aangrijpt.

„Dit is dus het vierde stadium, als God de Heere nu ons

menschelijk bewustzijn zoo begint te bewerken, dat ons

oog voor zijn genadewerk opengaat ; dat wij het zien ; er

van vreugde bij in de handen klappen ; en, het van harte

geloovende, nu zalig in Zijn ondoorgrondelijke ontfermin-

gen zijn.

„Hiertoe nu doet de Heere tweeërlei. Uitwendig brengt

Hij ons door de Heilige Schrift de kennisse van wat Hij

over ons besloot en voor ons deed door Zijn Woord toe,

en inwendig ontv/ikkelt Hij de geloofskiem of het geloofs-

vermogen, dat ons door de wedergeboorte was ingeplant.

Twee goddelijke stralen, die ten leste in de kern onzer

ziel als in één brandpunt saamvallen. En dan gaan de

schellen van de oogen, de nevelen scheuren, en de doem-
waardige zondaar, die nog steeds tot alle boosheid geneigd

is, roept het jubelend en dankend uit : „Ik ben voor God
een rechtvaardige." Niet : ik zal het worden of ik wierd

het nu pas. Neen, maar ik w a s het, ik b e n het en ik

zal het zijn eeuwiglijk. En dat gelooft hij,- niet op grond
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van wat hij in zich bevindt, want dan zou hij omgei<eerd

behjden moeten : „Ik ben een gansch ongerechtig man."

Neen, dit zegt hij, dit gelooft hij, dit belijdt hij eeniglijk

en alleen omdat zijn God het zegt. Hij gelooft God op

Zijn Woord ; en wel op een Woord dat hem uitvv'endig

door de Heilige Schriftuur en inwendig door den Heiligen

Geest gepredikt is.

„Eigenlijk kan hij het niet gelooven ; want hij bevindt

het in zich zelven gansch, anders. Maar nu hij tusschen

de keus staat, om óf op Zijn eigen toestand af te gaan,

maar dan ook Gods Woord leugen te heeten, óf om Gods

Woord eere te geven, maar dan ook zijn eigen toestand

voor niets te rekenen, nu kan hij om Gods wil zijn eigen

toestand niet vasthouden. Hij laat zich zelven los, en

grijpt het Woord van zijn God vast ; en in dat Woord van

zijn God vindt hij zich zelven als een rechtvaardige weder.

„Dit nu is de rechtvaardigmaking door het geloof. Niet

die door het geloof ontstaat. Niet die door het geloof

eerst begint te werken. Ook niet die door het geloof eerst

voltooid wordt, als v/are ze nog gebrekkig, o. Neen, uw
rechtvaardigmaking lag geheel gereed buiten u, toen gij er

met uw geloof aan toe kwaamt. Al wat uw geloof er

bij doet, is ze te gelooven en dus in den geloove aan te

nemen.

„Hierbij echter is het nu duidelijk, dat hoe niets afdoende

voor uw wezenlijke rechtvaardigmaking uw geloof ook

zij, bij die rechtvaardigmaking uw geloof voor u zelven

persoonlijk het alles afdoende is. Immers eerst door uw
geloof begint ze voor u te bestaan en begint gij er m.ede

te rekenen. Zoolang uw geloof ontbrak bestond ze wel,

maar gij wist er niets van af en het was dus voor u zoo

goed alsof ze niet bestond. Of ook, ge hadt er wel door

uitwendige predicatie van gehoord, maar ze geloochend,

althans in de toepassing op u zelven. In beide gevallen

bestond ze dus voor u persoonlijk feitelijk niet. Maar nu

door het daadwerkelijk geloof gaat het licht in uwe ziel

op. Nu ziet ge ze. Nu bestaat ze voor u. En van nu af

aan rekent ge er mede."
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Wanneer wij nu beide omschrijvingen aangaande de

rechtvaardigmaking door het geloof in den tijd van Comrie

en van Dr. Kuyper naast elkander leggen en met elkander

vergelijken, dan zien wij vooreerst dat Comrie de instorting

van het geloof als een hebbelijkheid beschrijft ais plaats

te vinden in de krachtdadige roeping beide door
Woord en Geest, waardoor God den zondaar van
dood levend maakt ; terwijl Dr. Kuyper van die roeping

door Woord en Geest eerst spreekt in het vierde stadium,

nadat de doode zondaar reeds te voren zonder tiet Woord
(n.1. des Evangelies, door Comrie bedoeld) levendgemaakt

was.

En dan moet opgemerkt worden, dat Comrie kennelijk

het geloof beschrijft als een uitgaande daad van de

ziel, om Christus, in het Evangelie aangeboden, tot recht-

vaardigmaking te omhelzen ; terwijl Dr. Kuyper niet

onduidelijk het geloof beschrijft als een i n k e e r e n d e

daad in de ziel, om te zien dat ik aireede gerechtvaardigd

ben. Immers van al die worstelingen der ziel, onder het

gezicht van geheele verlorenheid, dat hongeren en dorsten

en reikhalzen naar Jezus, om Zijne gerechtigheid als de zijne

door het geloof aantenemen, is bij Dr. Kuyper o-gen spra/re ;

maar alleen van het opengaan van het oog des geloofs,

dat reeds in kiem aanwezig was, voor het genadewerk,

dat namelijk ik reeds van eeuwigheid gerechtvaardigd ben;

alléén van een gaan der schellen van de oogen, waardoor

hij, wat hij te voren niet zag, nu ziet, n.1. dat hij een

gerechtvaardigde i s, zoodat hij dat dankend en jubelend

uitroept ; alléén van het geloof, nu daadwerkelijk geworden,

waardoor het licht in de ziel is opgegaan, en ik zie dat

ik een rechtvaardige ben.

Waarlijk geven de beide lezingen een zeer ongelijken

indruk. Comrie toch stelt den in de krachtdadige roeping

door Woord en Geest levend gemaakten
zondaar voor, als, door de vurige bliksemstralen der Wet

geheel ontbloot, dorstende naar de gerechtigheid van Chris-

tus, tot hij die door de genade Gods en de kracht des

Heiligen Geestes als de zijne ontvangt, waarna hij Jezus
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gevonden hebbende, vrede bekomt. Dr. Kayper daarentegen

stelt den vooraf door den Geest, zonder het Woord
des Evangelies in kiem levendgemaakten
zondaar voor, als door de uitwendige prediking des Evan-

gelies en de inwendige onwikkeling van den geloofskiem

of het geloofsvermogen tot bewustheid gekomen, waardoor

hij ziet dat hij een gerechtvaardigde i s en van eeniv/^/ze/rf

reeds was.
Comrie doet den in zichzelven gansch verloren en ont-

blooten, doch in zijne door Woord en Geest krachtdadige

roeping nu eerst van dood levend gemaakten zondaar

door het geloof de gerechtigheid van Christus aannemen;
Dr. Kuyper doet den reeds vóóraf wedergeboren en alzoo

zonder het Woord des Evangelies door God vóóraf
levendgemaakten, doch nu door Woord en Geest verlichten

zondaar aannemen hetgeen hij te voren niet zag, n.I. dat

hij een gerechtvaardigde i s.

Wij zien waarlijk niet onduidelijk bij Comrie het geloof

voorgesteld als een uitgaande daad van de ziel, om
Christus, 'm het Evangelie aangeboden, te omhelzen, inslui-

tende het vluchten, het hongeren, dorsten en reikhalzen

naar Jezus en het uitgaan van de ziel tot Jezus ; en bij

Dr. Kuyper het geloof voorgesteld als een inkeerende
daad in de ziel, om te zien dat ik aireede gerechtvaar-

digd ben, zonder dat hierbij van het vluchten, het hon-

geren, dorsten en reikhalzen naar Jezus en het uitgaan van

de ziel tot Jezus ook maar eenige sprake is.

En letten wij nu op beiderlei vrucht, dan zien wij, dat

die in overeenstemming is met beiderlei voorstelling. De
verschrikkingen der Heilige Wet Gods en de worstelingen

der ziel om met Christus door het geloof vereenigd te

worden en Zijne gerechtigheid aan te nemen, door Comrie

voorgesteld als de uitgaande daden des geloof s,

om Christus te omhelzen, v/orden thans bij de volgelingen

van Dr. Kuyper vervangen, alhans zooveel mogelijk en

sLceds meer vervangen door de onderstelling van

wedergeboorte en geloof dat men gerechtvaardigd is, terwijl

men zich afkeerig betoont van de uitgaande daden de§
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geloofs, door Comri zoo naar waarheid en overeenkomstig

de bevinding der ware geloovigen uit alle tijden beschre-

ven, onder voorgeven, dat men met deze v/erkzaamheden iets

in zich zelven zoekt uit een wettisch beginsel, om daardoor

van zijn aandeel aan Christus verzekerd te zijn en grond

te hebben voor zijne rechtvaardigheid.

Hoewel het nu zeker is, dat er tusschen Comrie en

Brakel ook in het leerstuk der rechtvaardigniaking geen

wezenlijk verschil bestaat, daar beide de rechtvaardigmaking

van eeuwigheid ontkennen in den zin van geheel voltooide

rechtvaardigniaking, gelijk Dr. Kuyper leer!:, zoodat de uit-

verkoren zondaar, door het geloof, als een inkeerende daad

in de ziel, in den tijd tot bewustheid gekomen, ziet dat

hij een gerechtvaardigde i s en van eeuwigheid reeds w a s,

zoo is het nochthans zonder twijfel, dat Comrie vele uit-

drukkingen gebezigd heeft, die den schijn geven, alsof hij

een dadelijke rechvaardigmaking van eeuwigheid leerde, op

dezelfde wijze als Dr. Kuyper, 't geen nochthans niet het

geval is ; hebbende Comrie in de wijze waarop hij schreef,

alléén beoogd te bestrijden aan de eene zijde degenen, die

eenig werk der wet, of ook zelfs het geloof, daartoe van

God hun toegerekend en alzoo voorafgaande, als grond

hunner rechtvaardigmaking willen aangemerkt hebben, en

aan de andere zijde degenen, die de rechtvaardigmaking

van eeuwigheid stelden, niet slechts in het voornemen en

in het besluit Gods, maar zóó dadelijk 'm God van eeuwig-

heid geschied, dat het geloof, als een inkeerende daad in

de ziel, slechts dient om te zien dat ik aireede gerecht-

vaardigd ben en reeds van eeuwigheid was, waarom
deze, gelijk hij in de „Eigenschappen des geloofs"' zegt,

„veroordeelen het vluchten, hongeren en dorsten en reikhalzen

naar Jezus, en het uitgaan van de ziel tot Jezus, alsof

het slechts werk der wet was en geen geloofswerk, onder

voorgeven, omdat het niet naar hunnen zin ten eenenmale

lijdelijk is."

Indien Comrie zich bij die bestrijding meer gehouden
had aan de woorden der Heilige Sclirift, zoo zou zekerlijk

vee! onaangenaams en veel misverstand vermeden zijn,
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aangezien de Heilige Schrift omtrent de gronden onzer za lig-

heid duidelijk is, ofschoon de natuurlijke mensch geen

geestelijke dingen begrijpt ; terwijl Comrie in zijne „Eigen-

schappen des Geloofs" op blz. 65 zelfs den raad geeft,

om ten aanzien der rechtvaardigmaking bij de Bijbelsche

beschrijvingen te blijven, daar het toch, gelijk Calvijn zegt

(zie blz. 91 hiervoor) „niet behoorlijk is, dat de mensch
straffeloos onderzoeke hetgeen de Heeré gewild heeft, dat

bij Hem. verborgen zou blijven, en dat hij zelfs van de

eeuwigheid af zou naspeuren de diepte zijner wijsheid die

Hij door ons wil hebben aangebeden en niet begrepen,

opdat Hij ook door die wonderbaar zou zijn in onze

oogen."

Brakel heeft, evenals Calvijn, zich dan ook meer aan

de Bijbelsche beschrijving gehouden in zijne beschouwing

over de Rechtvaardigmaking, en wensch ik zijn gevoelen

dienaangaande, als ook dat van Johannes van der Kemp
en van Aegidius Franeken, beide bij het gereformeerde

volk wel bekend en vertrouwd, en eindelijk dat van

Zacharias Ursinus nog te vermelden en daarmede dit

onderwerp te besluiten.

In zijn Redel. Godsd. Ie deel, alwaar Brakel handelt

over de Rechtvaardigmaking, besclirijft hij die in § XII

aldus : „Regtvaardigen is een genadewerk van God, als

regtyaardig Regter, den uitverkorenen, om de geregtigheid

van Christus den Borg hun van God toegerekend, en van

hen door het geloof aangenomen, vrij sprekende van de

schuld en straf, en hen verklarende erfgenamen des eeuwi-

gen levens."

Hij on'kent vervolgens de rechtvaardigmaking van

eeuwigheid, wanneer hij handelt over den tijd der recht-

vaardigmaking, en zegt daarvan: „dat God van eeuwigheid

heeft voorgenomen de zijnen door Christus verdiensten te

regtvaardigen, maar dat is de regivaardigmaking zelve

niet, waarvan de Schrift spreekt. Christus heeft in der

tijd dadelijk voor alle zonden voldaan en hun de zaligheid

verworven, en is daarop gercgtvaardigd in den Geest

;

dus ziet God Zijne kinderen aan in Hem, maar dat is
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ook de regtvaardigmaking niet. God regtvaardigt den

mensch door het geloof."

Iets later vervolgt hij : „Wij zeggen : dat de regtvaardig-

making niet van eeuwigheid geschied is. God heeft van
eeuwigheid hen wel besloten te regtvaardigen, maar
dat besluit en voornemen is de regtvaardigmaking zelve

niet. Nooit wordt dit voornemen regtvaardigen genoemd;

het is wat anders voornemen en besluiten, en

wat anders de uitvoering van dat voornemen en be-

sluit."

Dat het geloof in de rechtvaardigmaking slechts als een

middel en niet als een werk moet aangemerkt worden,

dit zegt hij treffend § XLIX in deze woorden : „Indien de

mensch door het geloof als een werk geregtvaardigd werd

(a) dan werd de mensch uit de werken geregtvaardigd,

hetwelk wij in het breede hebben wederlegd, tegelijk met

de uitzondering dat het een Evangelisch werk is. (b) dan

zou het oordeel Gods niet naar waarheid en regtvaardig-

heid zijn, want het geloof is onvolmaakt, (c) De geregtig-

heid van Christus alleen is de oorzaak van des menschen

regtvaardigmaking, zoo kan dan het geloof, als een werk

aangemerkt, het niet zijn. (d) Als de mensch door het

geloof geregtvaardigd wordt, dan wordt alle roem uitge-

sloten. Rom. 3 : 27 : Waar is de roem? Hij is uitge-

sloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door

de wet des geloofs. Indien nu de mensch door het geloof,

als een werk, hetwelk uit eigen vrijen wil en krachten,

naar hun zeggen, voortkomt, geregtvaardigd werd, dan

was de roem niet uitgesloten, want de mensch had dan

iets dat van zijne eigene goedheid voortkwam, hetwelk

hier opzettelijk wordt uitgesloten met alle werken, van

hoedanig eene natuur zij ook zijn. (e) De tegenstelling

tusschen werk en geloof kon geen plaats hebben, indien

geloof als een werk in dit geval aangemerkt werd ; want

dan moest ten uiterste werk tegen werk gesteld worden
;

nu wordt het geloof gedurig in den Brief aan de Romeinen

en aan de Galaten tegen werk gesteld ; dus komt het

geloof niet in opzigt als een werk voor. (f) Dan kon de
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mensch gezegd worden om het geloof geregtvaardigd te

worden ; daar nogtans de Schrift nooit zegt, dat de mensch

om het geloof geregtvaardigd wordt maar altijd door en

uit het geloof. Uit deze allen blijkt klaar, dat het geloof

in deze zaak niet kan aangemerkt worden als een werk

;

maar dat het als een middel hier te pas komt, en niet is

de verdienende oorzaak, grond en reden van de regtvaar-

digmaking."

EindeHjk wensch ik hier nog even te laten volgen de

wijze, waarop Brakel zegt, dat het geloof in de rechtvaar=

digmaking werkt, waaruit de heilbegeerige lezer zien zal,

dat zijne besciirijving een andere is dan die van Dr. Kiiyper,

en overeenstemt met die van Comrie : „In de regtvaardig-

making (zegt hij blz. 844) werkt het geloof aldus: „Het

geloof neemt vooreerst aan de geregtigheid van den Borg

Jezus Christus, op den grond dat ze hem van Christus

was aangeboden, met vele opwekkingen, om in het aan-

nemen vrijmoedigheid te gebruiken ; de mensch dus dan

volmaakte geregtigheid in Christus hebbende bekomen,

Hem hebbende aangedaan. Gal. 3 : 26, 27, en met de

kleederen des fieils en den mantel der geregtigheid bekleed

zijnde, Jes. 61 : 10, zoo keert de geloovige zich cfflöTO/? met

de aangenomene en geëigende gerechtigheid tot God, en ver-

toont die geregtigheid aan Hem, en begeert daarnaar geoor-

deeld en geregtvaardigd te worden, en vraagt met eene goede

conscientie God door de opstanding van Jezus Christus,

1 Petr. 3 : 21 : of door Christus lijden zijne zonden niet

zijn betaald ? Of door zijne gehoorzaamheid hij geen regt

tot het eeuwige leven heeft ? Met een keert zich de ge-

loovige tot de beloften, die gedaan zijn aan degenen, die

Christus en Zijn gerechtigheid aannemen, namelijk, dat

die hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven.

Hand. 10 : 43 : Dezen geven getuigenis alle de Profeten,

dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden

ontvangen zal door zijnen naam. Joh. 3 : 36. Die in den

Zoon gelooft die heeft het eeuwige leven. Deze en der-

gelijke beloften brengt de geloovige tot God, en met dezelve

werkende en pleitende, zoo merkt hij die beloften aan als
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eene stem Gods tot hem sprekend (want het is Gods
Woord), zich die belofte toeeigenende, als aan hem gedaan,

en dus hem vrijsprekende van schuld en straf, en hem
verklarende een erfgenaam des eeuwigen levens ; en gelijk

de Heilige Geest in dien tijd en in die werkzaamheden
het geloof werkt, zoo bekrachtigt Hij die waarheden ook
op de ziel, welke zij geloovende, zoo Jioort zij zich van
God regtvaardigen ; ja de Heilige Geest gaat wel verd er

en verzegelt de ziel, en doet ze wel smaken, niet alleen

dat ze geregivaardigd is, maar ook wat het is, welke
zaligheden daarin opgesloten zijn, geregtvaardigd te zijn,

en geeft ze wel vrede en blijdschap."

Evenals bij Comrie, ziet men hier bij Brakel, hoe ook
deze den worstelenden en pleitenden zondaar de gerccldig-

heid van Christus, als de zijne, door het geloof doet

aannemen, en komt ook hier dus het geloof voor als

een uitgaande daad van de ziel, om Christus, 'm het

Evangelie aangeboden, als zijne gerechtigheid door het

geloof te omhelzen ; terwijl Dr. Kuyper bij zijne beschrij-

ving den zondaar niet de gerechtigheid van Christus doet

aannemen als de zijne tot zijne reclitvaardigmaking, (al

spreek ik niet tegen dat wèl die gerechtigheid als grond

der rechtvaardigmaking bedoeld wordt) maar, zooals dui-

delijk blijkt, liem door het geloof, als een inkeerende daad

in de ziel, nu tot bewustheid gekomen, doet zien en

aannemen, dat hij een gerechtvaardigde is

e n r e e d s van e e u w i g h e i d w a s.

Ook van der Kemp spreekt zoo naar waarheid en de
bevinding der kinderen Gods over de wijze van de werking

des geloofs in de rechtvaardigmaking, in zijne „Predikatiën

over den Heidelbergschen Catechismus ;" maar om niet al

te uitgebreid te zijn, daar ook de belangstellende lezer dit

in dat zijn welbekend werk zelf wel zal kunnen opslaan,

zal ik mij alleen bepalen bij zijne beschrijving van den

tijd, wanneer God den zondaar rechtvaardigt.

Sprekende over den tijd wanneer God den zondaar

rechtvaardigt, zegt hij: „Men kan niet zeggen in 't eenwig

besluit, want dat was Gods voornemen om hem te regt-
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vaardigen en daaruit volgt de regtvaardigmaking. Ook
is Ciiristus voldoening niet de regtvaardigmaking, maar die

is hare verdienende oorzaak. Men kan wel zeggen, dat

God alle de uitverkorenen in 't gemeen geregtvaardigd

hebbe, om nooit de voldoening hunner strafschuld van

hunne hand te eischen, als Hij Zijnen Zoon tot Borg gesteld

heeft en de zonde op Hem heeft overgebragt, gelijk hij

al de zonden op zich genomen heeft om ze te voldoen,

en die ook dadelijk voldaan heeft in Zijn lijden; want God
was iii Christus, de wereld met Zichzelven verzoenende,

hare zonden haar niet toerekenende 2 Cor. 5 : 19. Ook
zijn alle uitverkorenen in Christus geregtvaardigd, als God
Hem uit de dooden heeft opgewekt en als door eenen

kwijtbrief verklaard heeft, dat Hij door Hem voor die alle

voldaan was; want Christus is geregtvaardigd in den

Geest, 1 Tim. 3 : 16 en zoo ook alle de uitverkorenen in

Hem. Maar, om eigentlijk te spreken, is dit d e r e g t=

vaardig mak ing des zondaars voor God niet

van welke wij hier spreken; ik weet ook niet dat dit ooit

de regtvaardigmaking in Gods Woord genoemd wordt.

De regtvaardigmaking is toch een v/eldaad, die elke geloo-

vige op zichzelven deelachtig wordt, waardoor hem Christus

geregtigheid op zijne daad des geloofs wordt toegepast

en deelachtig gemaakt. En zoo zien we dat de regtvaar-

digmaking geschiedt, als de uitverkoren zondaar, van zijne

Strafschuld overtuigd door de krachtdadige roeping, voor

den genadetroon wordt gedagvaard, en daar verschijnende,

den Borg en Zijne gerechtigheid aangrijpt
en zoo dit gunstig vonnis ontvangt."

Aegidins Francken vraagt in zijn „Kern der Christelijke

leer": „Wat is de regtvaardigmaking?" Antw. : „Een

genadig vonnis van God, waardoor Hij den uitverkoren

zondaar om de volmaakte voldoening van Christus, hem
toegerekend en door het geloof aangenomen, van de schuld

der zonden vrijspreekt, en toewijst het regt ten eeuwigen

leven,"

Verder vraagt hij: „Wanneer wordt de mensch geregt-

vaardigd?" Antw.: „Een zondaar wordt dadelijk geregt-
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vaardigd, als hij door het geloof met Christus als zijn

Hoofd wordt vereenigd, en dus aan Zijn geregtigheid deel

krijgt." Vervolgens: „Is de regtvaardigmaking niet van
eeuwigheid geschied in Gods beshiit?" Xnivj. „Geenszins:

want hoewel God van eeuwigheid heeft voorgenomen de
uitverkorenen indertijd om de verdienste van Christus te

regtvaardigen, zoo is evenwel dit voornemen de regtvaar-

digmaking zelve niet." Wijders: „Bewijs eens, dat de

regtvaardigmaking niet geschied is van eeuwigheid?" Antw:
„De regtvaardigmaking vooronderstelt tijdelijke daden van
geloof en bekeering in eenen geregtvaardigde en volgt

in orde na de roeping Rom. 8 : 30 : Die Hij geroepen

heeft, dezen heeft Hij ook geregtvaardigd." Eindelijk : „Is

dan de regtvaardigmaking geschied in den dood en opstan-

ding van Christus?" Antw.: „Geenszins, de dood van

Christus is wel de verdienende oorzaak van onze regt-

vaardigmaking, waardoor ons het regt ten leven is verwor-
ven, en door Zijne opstanding is Zijne voldoening wel

bevestigd; maar daardoor zijn wij niet dadelijk geregt-

vaardigd, dewijl wij er nog niet waren; want de regt-

vaardigmaking kan niet geschieden, voor=
dat de mensch zich als een verloren zon=
daar aanmerkende, door het geloof Jezus
geregtigheid aangrijpt."
Zacharias Ursinus spreekt in zijn „Scliatboek der ver-

klaring over den Nederlandschen Catechismus" Zondag 23,

over de „Rechtvaardigmaking" handelende, alléén over de

rechtvaardigmaking in den tijd door het geloof. Uit de

wijze, waarop hij daarvan spreekt, moet opgemaakt worden,

dat hij de rechtvaardigmaking van eeuwigheid geenszins

leert, en zich dus houdt aan hetgeen ten dien aanzien ons

in de Heilige Schrift is geopenbaard.

Dit blijkt o.a. uit hetgeen hij schrijft over „Hoe de vol-

doening van Christus, naar dien zij buiten ons is, onze

regtvaardigheid wordt." Zonder twijfel is de voldoening van
Christus geschied ter regtvaardigmaking van al de Zijnen

;

maar zoolang zij daarmede niet bekleed zijn, zijn ze niet

rechtvaardig, maar liggen ze nog onder den toorn Gods,
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Het kleed moge voor den naakte bestemd zijn, maar zoo-

lang hij daarmede nog niet gekleed is, is iiij nog naakt.

Wèl is alzoo liet kleed der gerechtigheid van Christus

bestemd voor elk der Zijnen in het bijzonder, en door de

onveranderlijkheid van Gods eeuwigen raad zullen zij allen

daarmede zekerlijk bekleed worden ; maar zoolang dit nog

niet is geschied, zijn ze nog niet gerechtvaardigd, maar
nog onrechtvaardig, hoewel het waar is dat God ze van

eeuwigheid heeft liefgehad, niet om wat ze in zich zelven

zijn, maar omdat het God beliefde, naar Zijnen eeuwigen

en vrijmachtigen raad zich in hen te verheerlijken door

hun de gerechtigheid Zijn Zoons toeterekenen en hun daar-

mede te kleeden tot hunne rechtvaardigmaking.

Zóó en niet anders leert ons de Heilige Schrift, — en

verder gaat nu ook Ursinus niet, als hij zegt: „Naardien

het zeer vreemd schijnt te wezen, dat wij geregtvaardigd

zouden worden door een zake die buiten ons is: zoomoet
men voortaan verklaren, hoe de voldoening of gehoor-
zaamheid Christi onze regtvaardigheid zij. Het is zeker,

dat de voldoening Christi niet voor Hem zelven, maar
voor ons (dat is voor alle ware geloovigen, ook door den
Catechismus bedoeld) gedaan is, en dat ze daarom van
God aangenomen wordt niet anders, dan of ze van ons
zelven gedaan ware. Want alzoo leert de Apostel, 2 Cor.

5 : 21 : Dien die geen zonde gekend heeft, heeft Hij

zonde (dat is een offerande voor de zonde) voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden regtvaardigheid Gods
in Hem. Daarom, hoewel deze voldoening onze niet is

ten aanzien dat ze van ons zelven niet gedaan is, zoo is

ze nogthans onze geworden en wordt onze door toeëige-

ning, dewelke is tweederlei : Gods of Goddelijke en Onze.
De toeëigening Gods is, dewelke geschiedt van
God, ons toeëigenende, dat is schenkende en toerekenende

deze voldoening Zijns Zoons en om denzelven ons regt-

vaardigmakende, dat is van de schuld en van alle misdaden
vrijsprekende en voor regtvaardig houdende, niet anders
dan of wij nimmermeer gezondigd hadden, of tenminste,

gelijk of wij zelve een genoegzame straffe voor onze zon-
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den gedragen liadden. Deze toeëigening wordt genaamd
de toerekening der geregtigheid Christi en de regtvaardig-
making des Evangeliums, dat is de genadige kvv/ijtsclielding

der zonden om de voldoening Christi, van welke de
Apostel spreekt Rom. 3, 4 en 5 en Phil. 3, en op andere
plaatsen doorgaans. Deze Goddelijke toeëigening, waardoor
God ons de regtvaardigheid Christi toerekent, belijdt de
Nederl. Kerk Art. 23 harer Geloofsbel. uit het Woord des
Heeren, aldus, zeggende : Wij geiooven, dat onze gelukza-
ligheid gelegen is in de vergeving onzer zonden, om Jezu
Christi wille, en dat daarin onze regtvaardigheid voor God
begrepen is, gelijk David en Paiüiis ons leeren, verklarende
de gelukzaligheid des menschen te zijn, dat God hem de
geregtigheid zonder de werken toerekent."

„Onze toeëigening is een aanneming der gereg-
tigheid Christi (ons van God geschonken en toegerekend)
door het geloof, gelijk als iemand met de hand het kleed
aangrijpt en door de toevoeging tot het lichaam zijn eigen

maakt; of gelijk als een bedelaar een aalmoes van een
rijke met de hand ontvangt en de zijne maakt; of is zelve
het geloof of het doen, als men metterdaad gelooft en
vast acht, dat de verdiensten Christi ons van God toege-
rekend, geschonken en toegeëigend worden, en dat wij

daarom van de schuld vrijgesproken en voor regtvaardig

gerekend worden.

„Deze toeëigening, die aan onze zijde geschiedt door de
geloovige aanneming der regtvaardigheid Jezu Christi,

belijdt de Nederl. Kerk zeer bondig ibid. art. 22, verkla-

rende : „dat het opregt geloof Jezus Christus met al Zijne

verdiensten omhelst. Hem eigen maakt en niet anders
meer buiten Hem zoekt." En daarna: „dat het geloof is

een instrument, waarmede wij Christus onze regtvaardig-

heid omhelzen." En wederom : „Het geloof is een instru-

ment, dat ons met Hem in de gemeenschap aller Zijner

goederen houdt en dat dezelve alzoo onze worden." En
art. 26: „Dat Jezus Christus regtvaardigheid de onze is

door het geloof."

„Zonder deze onze toeëigening geschiedt
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de Goddelijke niet, maar het is van nood e

dat ze beide te zaïnen komen. Want gelijk het

niet genoeg is, dat u een weldaad aangeboden wordt,

maar het is ook van noode, dat de aangebodene weldaad

van u aangenomen worde ; alzoo is het ook niet genoeg

dat God ons de voldoening Zijns Zoons schenkt en aan=

biedt, tenzij dat wij ook deze gave, door het geloof

ontvangen zijnde, ons toeëigenen. Ja God wil de ge=

regtigheid Zijns Zoons niet toerekenen,
als dengenen, die ze begeeren, die daarom
bidden en door het geloof dezelve zich
toeëigenen.

„Nogtans is God de Autheur van beide toeëigeningen.

Want Hij biedt aan en schenkt ons niet alleen de gereg-

tigheid, maar Hij schenkt ons ook het geloof, door 't

welk wij dezelve ontvangen ; dat is : Hij geeft niet alleen

de gave, maar ook de hand en de magt om deze gave te

ontvangen
;

gelijk geschreven staat Efez. 2-^8: „Uit

genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat

niet uit u, het is Gods gave." Daarom zoo geschiedt de

eene zonder de andere niet, de eerste niet zonder
de tweede. Want God toeeigent ons hetzelve alzoo,

dat wij het ons ook mede toeëigenen zullen door het

geloof. De Goddelijke toeëigening gaat nogthans altijd

voor de onze, gelijk de oorzaak gaat voor hetgeen, dat

daarvan gewrocht is. Joh. 15 : 16 „Gij hebt Mij niet

uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren." 1 Joh. 4 : 19:

„Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft."

Wij zien uit deze woorden van Ursinus, dat het ook

zijn gevoelen is, dat, hoewel de Goddelijke toeëigening

der gerechtigheid van Christus gaat vóór de onze, nochthans

zonder de onze, die alléén door het geloof geschiedt, de

Goddelijke toeëgening niet geschiedt, zoodat we dus

zonder onze toeeëlgening door het geloof
niet gerechtvaardigd zijn. Zegt men, dat Ursinus

hier alleen spreekt van de dadelijke rechtvaardigmaking

in den tijd door het geloof, dan is dit volkomen waar

;

maar het is evenzeer waar, dat hij geen andere recht-
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vaardigmaking leert, dan door het geloof, overeenkomstig
Gods Woord, daar hij met zooveel woorden zegt, dat God
de gerechtigheid Zijns Zoons niet toerekenen wil, als aan
degenen, die ze begeeren, die daarom bidden en door het

geloof dezelve zich toeëigenen, zoodat ze dus zonder de
geloovige aanneming van de gerechtigheid van Christus

nog niet rechtvaardig zijn, ofschoon die gerechtigheid tot

hunne rechtvaardigmaking voor hen bestemd is, en hun
van wege den onveranderlijken raad Gods ook zekerlijk
zal geschonken worden; waarom God hun tevens geeft
het geloof, als de hand, om die gerechtigheid te kunnen
aannemen.

De overeenstemming onzer Gereformeerde vaderen in

het leerstuk der rechtvaardigmaking, overeenkomstig de
Heilige Schrift, is. alzoo zeer duidelijk en tevens zeer schoon,
en geeft ons geen grond, om aan te nemen dat de
„rechtvaardigmaking van eeuwigheid" een Schriftmatige

uitdrukking en op de Schrift gegrond is; maar wèl, dat

de rechtvaardigmaking in den t ij d geschiedt alléén door
het geloof, overeenkomstig den eeuwigen, vrijmachtigen

en onveranderlijken raad Gods, die naar het voorbeeld der

Heilige Schrift van de uitvoering in den tijd behoort onder-
scheiden te worden, ofschoon het voornemen Gods in zich

zelven, tot troost van alle ware geloovigen zoo zeker
wordt uitgevoerd in den weg van zoodanige middelen,
als met Zijne heiligheid en rechtvaardigheid in overeen-
stemming zijn, dat die uitvoering even z e k e r is, alsof

zij reeds geschied ware.



VI.

Heiligmaking;.

De heiligmaking is een zoodanig werk Gods in den
door het geloof gerechtvaardigden zondaar, waardoor liij,

uit kracht zijner vereeniging met den Heere Jezus Cliristus,

in Wien hij gerechtvaardigd is en Die hem ook geworden
is tot heiUgmaking, uit het nieuw, hem in de wedergeboorte
ingestort levensbeginsel werkzaam is tot dooding van zijne

oude verdorvene natuur, en tot verkrijging van meerdere
heiligheid.

Deze heiligmaking volgt onmiddellijk op de rechtvaar-

digmaking, daar toch de rechtvaardigmaking geschiedt door
het geloof, en de werkzame daden des geloofs, waardoor
de gerechtigheid van Christus tot rechtvaardigmaking wordt
aangenomen, uit de hebbelijkheid des geloofs of het inge-

stort levensbeginsel voortvloeien, zoodat, waar het geloof
zich in werkzame daden bij het gebruik der redelijkheid

kan openbaren, ook van zelve de heiligmaking zich moet
openbaren, daar toch de heiligmaking uit de nieuwe natuur

onmiddellijk voortvloeit, en zich openbaart bij het begin
van het redegebruik.

Zij is echter van de rechtvaardigmaking daarin onder-
scheiden, dat, terwijl de rechtvaardigmaking door het

geloof, als een rechterlijke daad Gods, door dadelijke toe-

rekening van de volmaakte gerechtigheid van ChristUg
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alzoo volkomen is, de heiligmaking in dit leven altijd onvol-

komen blijft. Echter is het de natuur van de heiligheid,

als vrucht van de heiligmaking, om in heiligheid toete-

nemen.

Deze toeneming werkt God door middel van Zijn Woord.

En wijl nu de geloovige, naar zijne heilige natuur, dorst

naar meerdere gelijkvormigheid aan het heilig beeld van

Jezus Christus, zoo volgt, dat hij ook zeer begeerig is

naar de redelijke en onvervalschte melk van Gods Woord,

om door hetzelve op te wassen en in heiligheid toe te

nemen.

Vandaar is het, dat de mede inwonende kracht der

verdorvenheid, waardoor die wasdom wordt tegengestaan

en niet zelden verachtering te weeg gebracht wordt, menig-

maal oorzaak is van bittere droefheid naar God, schreien

naar Jezus en oprechte verootmoediging voor God, waar-

door de zonde in de dadelijke gemeenschap met Jezus

Christus wordt afgebroken en de geloovige in heiligmaking

toeneemt, dragende vruchten der liefde tot God en zijne

naasten, overeenkomstig Gods heilige Wet, die hij, als

door de genade Gods in zijn hart ingedrukt, als eenigen

regel zijns nieuwen levens liefheeft.

De heiligmaking is van de bekeering hierin onderschei-

den, dat zij is die heilige natuur o{ inwendige reine gestalte

van den nieuwen mensch, die God werkt in den aanvang

en doet toenemen bij den voortgang ; zoodat de toeneming

in ée heiligmaking, dat is de geestelijke wasdom, verzwak=

king van de oude zondige natuur tengevolge heeft, en de

verachtering daarin de oude zondige natuur in sterkte doet

toenemen ; terwijl de bekeering is datgene, wat uit die

heilige natuur naarmate van hare kracht, voortkomt, n.1.

het doen van goede werken, tot heerlijkheid Gods en

stichting des naasten.

En gelijkerwijs nu een gezond mensch, bij de lichamelijke

inspanning tot zijne werkzaamheden, tevens in lichamelijke

kracht en sterkte toeneemt, ofschoon die toeneming niet

door die werkzaamheden, maar door God, die den wasdom
geeft, geschiedt, zoo ook doen de goede werken, die door
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den geloovige geschieden, en die uit zijn nieuwe, heilige

en reine, naar God geschapene natuur voorti<onien, die

iieilige naUiur in stertcte toenemen, ofschoon die toeneming

niet is door die weri<en, maar door God, die den wasdom
geeft.

Alzoo is het dat de vrucht der heiiigmatcing in de eerste

plaats is toeneming in heiligheid, en als gevolg daarvan

toeneming in de betrachting van ware deugd en godsvrucht,

en mitsdien dooding van den ouden mensch en zijne werken.

Laat ons nu zien wat Dr. Kuyper van de heiligmaking

schrijft. Nadat Dr. Kuyper in zijn „Werk van den Heili-

gen Geest" 2de deel blz. 129—132, het genadewerk Gods
in den uitverkoren zondaar onderscheidende in verschillende

op elkander volgende stadiums, als eerste stadium genoemd
heeft de levendmaking van wat dood was ; als tweede
stadium de bewaring van het ingeplante levensbeginsel,

terwijl de zondaar nog zijn leven in de zonde, voor wat
zijn eigen bewustzijn aangaat, voortzet ; als derde stadium

de roeping tot wekking van het ingeplante, maar nog slui-

merende leven
; als vierde stadium de rechtvaardigmaking,

dat is, dat hij, als nu door de roeping gewekt en wakker
geworden zijnde, gewaar wordt en dus weet dat hij ge-
rechtvaardigd is ; als vijfde stadium de ontkieming van die

geloofswerking tot bekeering, gaat hij voort met in het

zesde stadium de heiligmaking te laten volgen, zeggende

:

„Zoo gaat dan van zelf de bekeering in de heiligmaking

over, eveneens een daad Gods en niet des menschen, en

niet een groeien naar den Christus toe, maar een zuigen

uit Hem van het levenssap door de fijnste wortelvezelen

van het geloof.

„Bij jonge kinderen, die terstond na hunne bekeering op
een leeftijd van twaalf, dertien jaar sterven, komt van deze
heiligmaking niets te merken. Leefden ze langer, dan zou
ook in hen de heiligmaking zichtbaar worden, maar nu ze

heengaan, eer hiervoor de tijd en dus de mogelijkheid

werd geschonken, toont zich van deze heiligmaking niets.
Toch hebben ook deze jonge kinderen deel aan de heilig-

making, even beslist en volkomen als de volwassenen.
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Want hier dient wel opgelet, dat er tweeërlei begrip van

heiligmaking is, vooreerst de heiligmaking, zooals ze als

een volbracht werk in Christus aan alle uitverkorenen is

geschonken en toegerekend, en ten andere, heiligmaking,

zooals ze uit Christus naar gelang van tijden en omstan-

digheden al meer in de bekeerden doorstraalt, uitkomt- en

wordt uitgewerkt. Dit zijn niet twee heiligmakingen, maar

het is één heiligmaking. Slechts met dit verschi-1, dat we
de eerste maal den regen nemen, zooals hij daar boven

in de wolken ligt opgetast, en de andere maal van den

regen spreken, gelijk hij in druppelen op den akker neer-

spet, er indringt en de aarde doorvochtigt.

„Deze heiligmaking vindt hare voleinding en afsluiting

in de volkomen verlossing bij den dood. Dan toch snijdt

God de Heere ons lichaam van onze ziel af en brengt

Zijn genade het tot een algeheele afsterving van de zonde.

Feitelijk grijpt er dus in den dood een zeer groot genade-

werk plaats, waardoor het werk der wedergeboorte eerst

tot volle ontplooiing kornt. Want waren we dus ver nog

in ons zelven verloren gebleven en midden in den dood

liggende, voorzoover we ons buiten Christus rekenden, dit

valt bij den dood geheel weg. Dan toch gaat het geloof

in aanschouwen over, en is voor altoos de prikkeling der

zonde ontwapend en zijn wij buiten haar bereik gesteld."

Hoewel Dr. Kuyper dus de heiligmaking erkent te zijn

een daad Gods en niet eens menschen, zoo is het toch,

dat hij de heiligmaking doet volgen op de bekeering en

niet op de rechtvaardigmaking.

Echter is het toch waar, dat de heiligmaking vóór de

bekeering gaat, wijl de waarachtige bekeering moet voort-

vloeien uit eene heilige natuur, en die heilige natuur door

God in de wedergeboorte geschonken wordt, waaruit de

werkzame daden des geloofs voortkomen, bestaande aller-

eerst in een hartelijke droefheid naar God ; een hartelijk

leedwezen en vlieden van de zonde, een hongeren en

dorsten, een reikhalzen en schreien naar Jezus, om, gewas-

schen in Zijn dierbaar bloed, geheel de Zijne te mogen
zijn en Hem alléén te mogen volgen.
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In deze werkzaainhcdcn openbaart zich reeds de heilig-

making, die natuurlijk onmiddellijk eene verandering in het

leven te weeg brengt, welke verandering is eene gehecle

omkeering of de bekeering, zoodat dus de bekeering volgt

op de heiligmaking en niet de heiligmaking op de bekec-

ring, al is het ook waar, dat het doen van goede werken

uit een vernieuwd en heilig beginsel, de heiligmaking, die

in dit leven altijd onvolkomen blijft, bevordert.

Al deze werkzaamheden vloeien onmiddellijk uit het

nieuwe leven, de geheiligde natuur der kinderen Gods

voort, en worden in het leven openbaar, ofschoon ze in

het eerste begin vaak niet durven aannemen, dat ze waar-

lijk tot God bekeerd zijn, en alzoo zich de oprechtheid

van hun geloof niet bewust zijn.

Maar wanneer Dr. Kuyper nu verder zegt, dat bij kin-

deren van 12 of 13 jaar van deze heiligmaking zich nog

niets vertoont en nog niets daarvan te merken is, dan

heeft hij daarmede dus beslist uitgesproken, dat kinderen

van dien leeftijd nog geen geloof kunnen openbaren. Want
indien ze dat konden, zoo zou daaruit blijken, dat ze een

heilige natuur ontvangen hadden, zonder welke geen geloof

mogelijk is.

Want het is toch waar, dat hij die wedergeboren is uit

het onvergankelijk zaad van het gepredikte Woord Gods,

óók het geloof bezit, en door dat geloof óók gerechtvaar-

digd is, en eveneens óók geheiligd, dat is, met eene heilige

natuur in beginsel begiftigd is. Wel volgt in orde der

natuur het een op het ander, maar er is geen verschil
in t ij d. Echter is dit nieuwe leven in den aanvang altijd

slechts klein, dus ook de heiligmaking, of de heilige natuur,

die uit haren aard, zich uitstrekt naar toeneming in heilig-

making.

Dat nu kinderen van 12 of 13 jaar nog geen geloof

openbaren en alzoo- nog niets van hunne heiligmaking

vertoonen, is mijns inziens geheel strijdig met de ervaring,

en evenzeer strijdig met hetgeen Dr. Kuyper zelf eenige

oogenblikkcn eerder zegt, wanneer hij spreekt over het

tweede stadium van het genadewerk Gods, n.1. de „bewa-
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ring van het ingeplante levensbeginsel." Immers daar zegt

Il ij van jonge kinderen, in wier harten het nieuwe levens-

beginsel ingeplant is : „Reeds in hun jeugd openbaren

ze, ook zonder bewust geloof, een trekking naar het hei-

lige, die ons in jonge kinderen zoo dikwijls verbaast."

Wat Dr. Kuyper hier zegt is volkomen waar en genoeg-

zaam door de ervaring bevestigd. Maar hoe is het nu

mogelijk, dat er bij jeugdige kinderen zulk een trekking

naar het heilige, immers naar den Heere Jezus, wezen
kan, zoodat die trekking openbaar wordt en ons verbaast,

zonder dat van de heiligmaking iets gemerkt wordt?
Is dan niet die wonderbare trekking naar het heilige, die

oprechte kinderlijke, verbazing wekkende trek en begeerte

naar Jezus, geene openbaring van het nieuwe levensbegin-

sel, en evenzeer van de heiligmaking, al is die nog zeer

in haar begin ?

Ook leert de ondervinding, dat, waar zoodanige open-

baringen bij jeugdige kinderen, soms jonger dan 12 of 13

jaar, gevonden worden, zij zich onderscheiden van de

andere kinderen door hunne ingetogenheid, zedigheid, eer-

bied voor het heilige, hoogachting voor de vromen, het

bestraffen van andere kinderen, die zich schuldig maken
aan ongehoorzaamheid en zondig bedrijf, en door hun

hartelijk leedwezen over eigene ongehoorzaamheid. Waar
dit nu bij jonge kinderen, in wier harten God het nieuwe

levensbeginsel ingeplant heeft, opgemerkt wordt, daar is

toch ook in beginsel de bekeering aanwezig, en wordt zij

in die vruchten openbaar, wijl ook bij jonge kinderen de

bekeering uit de wedergeboorte onmiddellijk voortvloeit,

zoodra hunne redelijkheid dit toelaat. En waar nu Dr.

Kuyper het oog heeft op kinderen, die terstond na hunne
bekeering op 12 of 13 jarigen leeftijd sterven, daar volgt

dus, dat ook Dr. Kuyper aanneemt dat ze op dien leeftijd

wel bekeerd kunnen zijn. Maar is er dan ware bekeering

mogelijk, zonder een heilige natuur, en zonder heiligma-

king, die God toch vóór alle ware bekcering schenken

moet, zullen ooit eenige werken van waarachtige bekeering

gedaan kunnen worden ? En deze bekeering bedoelt toch
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ook Dr. Kuyper, daar hij aan het genadewerk Gods, waar-

van hij iiier spreekt in het 6de stadium, n.1. de heiligma-

king, volgende op de bekeering, in het 5de stadium, reeds

in het 3de stadium de roeping heeft doen voorafgaan.

Dat de heiligmaking een werk Gods is, leert ons de

Heilige Schrift o.a. bij 1 Thessal. 5 : 23a: „En de God des

vredes zelf heilige ii geheel en al;" en bij 2 Thess. 2: 13:

„Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u,

broeders, die van den Heere bemind zijt, dat God u van

den beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking

des Geestes en geloof der waarheid." Joh. 17 : 17 bidt

ook de Heere Jezus van Zijnen Vader voor de zijnen

:

„Heilig ze in uwe Waarheid ;" terwijl volgens 1 Cor. 1 : 30

Christus den Zijnen is geworden tot heiligmaking, dat is,

dat ze in en door Hem heilig zijn en in heiligheid toene-

men.

Waaruit volgt, dat de heiligmaking is van eene Godde-

lijke natuur, gelijk ook blijkt uit 2 Petr. 1 : 3, 4 : „Gelijk

ons Zijne Goddelijke kracht alles wat tot het leven en de

godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis

desgenen, die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd

;

door welke ons de grootste en dierbare beloften geschon-

ken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur

deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het ver-

derf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid." Efez. 4 : 23

en 24 : En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest

uws gemoeds, en den nieuwen mensch aandoen, die naar

God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid
;"

welke heilige natuur niet kan zondigen volgens 1 Joh-

3:9: „Een iegelijk die uit God geboren is die doet de

zonde niet ; want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet

zondigen ; want hij is uit God geboren ;" terwijl zij dorst

naar reinheid: Ps. 51 : 12: „Schep mij een rein hart, o

God, en vernieuw in het binnenste van mij eenen vasten

geest."

Dat het tevens de natuur der heiligmaking is, om in

heiligheid toe te nemen, blijkt o, a. uit 2 Cor. 3 : 18: „En
wij allen met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des
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Hceren als in eenen spiegel aanschouwende, worden naar

hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot

heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 1 Petr. 1 : 15:

„Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zoo wordt

ook gij zelve heilig in al uwen wandel." Rom. 6 : 19ö :

„Want gelijk gij uwe leden gesteld hebt, om dienstbaar te

zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerech-

tigheid, alzoo stelt nu uwe leden, om dienstbaar te zijn

der gerechtigheid tot heiligmaking." 2 Cor. 7:1: „Dewijl

wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons ons zelven

reinigen van alle besmetting des vleesches en des geestes,

voleindigende de heiligmaking in de vreeze Gods."

Dat die toeneming in heiligheid gesch.iedt door middel

van het Woord Gods, dat daartoe ook verkondigd wordt,

en waaruit de geloovigen ook v/edergeboren zijn, volgt

o.a. uit 1 Petr. 2:2: „En als nieuw geboren kinderkens

zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalschte melk,

opdat gij door dezelve moogt opwassen."

Dat deze heilige natuur in den vernieuwden mensch eene

waarachtige droefheid naar God teweeg brengt, vanwege

de nog inwonende verdorvenheid des vleesches, waartegen

de heilige natuur zich verzet en zich aankant, om te doo-

den en ten onder te brengen, om God te kunnen dienen

naar Zijnen wil, blijkt o.a. uit 2 Cor. 7 : 9, 10a : „Nu ver-

blijde ik mij, niet omdat gij bedroeft zijt geweest, maar

omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekeering. Want gij

zijt bedroefd geweest naar God, zoodat gij in geen ding

schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar

God werkt een onberouwelijke bekeering tot zaligheid."

Dat de geheiligden naar hunne heilige natuur de wet

Gods, dat is Zijn heiligen wil, in Zijn Woord geopenbaard,

en in 't bijzonder de zedelijke wet der „Tien geboden,"

liefhebben en deze tot eenigen regel huns levens stellen,

volgt o.a. uit Ps. 119 : 97: „Hoe lief heb \kUwe Wet! Zij

is mijne betrachting den gansclien dag.'" Kom. 7 : 22: „Want
ik heb een vermaak in de Wet Gods naar den inwendigen

mensch"; — en zulks, omdat naar Rom. 7 : 12 die „Wet
h heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.''
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Het is dus zeer duidelijk dat de heilige natuur door God
vóór de waarachtige belceéring wordt ingescliapen eu de

bekeering daaruit volgen moet, gelijk uit een zuivere fontein

rein water opwelt Jac. 3 : 11; welke bekeering dus het

bewijs is der heiligmaking ; terwijl toch dit alles geen

plaats heeft, dan nadat de zondaar door het geloof gerecht-

vaardigd is, zooals volgt uit Hebr. 9 : 13, 14: „Want
indien het bloed der stieren en bokken en de asch der

jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de

reinigheid des vleesches : hoeveel te meer zal het bloed

van Christus, di'e door den eeuwigen Geest zich zelven

Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Uwe conscientie reini-

gen van doode werken, om den levenden God te dienen."

En indien dus de bekeering het bewijs is der heiligma-

king, zoo moet dan volgen, dat jeugdige kinderen die

bekeerd zijn, daaruit hunne heiligmaking openbaren.

In onze „Drie formulieren van Eenigheid" wordt niet

uitdrukkelijk over de heiligmaking gehandeld. Meer
bijzonder spreken zij over de rechtvaardigmaking door het

geloof, over de wedergeboorte en de daaruit voortvloeiende

goede werken, als vruchten van de waarachtige bekeering.

Maar hoewel daarvan niet uitdrukkelijk gehandeld wordt,

zoo is toch de zaak zelve, n.1, de geheele verandering en

vernieuwing des zondaars, waaruit, als uit een nieuw, naar

Gods beeld herschapen leven, de goede werken, als vruch-

ten der dankbaarheid voortvloeien, daarin duidelijk genoeg

omschreven.

Alleen in art. XXIV onzer Gereformeerde „Belijdenis des

Geloofs" staat aan h.et hoofd : „ Van de heiligmaking en

de goede werken." Doch ook in dit artikel wordt het

Woord heiligmaking niet uitdrukkelijk genoemd, maar
alleen gesproken van de vru.chten van het waarachtig

geloof, beslaande in een nieuw leven en een vrijmaking

van de slavernij der zonde.

Calvijn spreekt in zijn „Institutie" ook niet uitdrukkelijk

over de heiligmaking. Maar waar hij in het XiVde Hfdst.

van het file Boek er over handelt „Hoedanig het begin der

regtvaardigmaking en hare gedurige voortgangen zijn,"
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daarbij voorstellende vierderlei soort van niensclien, terwijl

hij tot de vierde soort rekent zoodanige niensclien, die, als

wedergeborenen door den Geest Gods, ijverig zijn in de

beoefening van ware heiligheid, zegt hij § 9: „Laat ons

nu zien, welke regtvaardigheid zij hebben, die wij in de

vierde orde hebben geplaatst. Wij bekennen dat, wanneer
God door de tusschenkomst van Christus geregtigheid ons
met zich verzoent, en ons, met de genadige vergeving

onzer zonden begiftigd, voor regtvaardigen houdt, met
zoodanige barmhartigheid tevens zanien gevoegd is die

weldadigheid van Hem, dat hij door Zijnen H. Geest in

ons v/oont, door Wiens kracht de begeerlijkheden van ons

vleesch dagelijks meer en meer worden gedood, en wij

geheiligd, dat is den Meere toegewijd tot ware reinheid des

levens, terwijl onze harten worden gevormd tot gehoor-

zaamheid der wet. Zoodat deze onze voornaamste begeerte

is, Zijnen wil te dienen, en Zijne eer alleen op allerlei

wijze te bevorderen. Maar schoon wij ook onder de leiding

van den H. Geest op de wegen des Heeren wandelen, zoo

blijven echter, opdat wij, ons zelven vergetende, ons niet

mochten verheffen, in ons nog overblijfselen der onvol-

maaktheid, die ons stof geven tot verootmoediging."

Uit deze woorden zien wij dus, dat Calvijn het dagelijks

meer geheiligd worden beschouwt als voortvloeiende uit

de inwoning en de kracht van Christus, als ons geworden

tot heiligmaking, en zulks na onze rechtvaardigmaking en

vergeving onzer zonden en tot ware reinheid onzes levens

en vorming onzes harten tot gehoorzaamheid der wet.

Waaruit alzoo volgen moet, dat Calvijn de heiligmaking

aan de bekeering doet voorafgaan, ofschoon ook de waar-

achtige bekeering, die uit de wedergeboorte voortvloeit,

tengevolge heeft dat een aanvankelijk geheiligde in heilig-

heid toeneemt, als gevolg waarvan hij steeds meer in zich

de overblijfselen zijner onvolmaaktheid ziet en zich daar-

over verootmoedigt.

Comrie handelt in zijne „Eigenschappen des zaligmaken-

den geloofs" over het geloof eene genade die de ziel reinigt,

naar aanleiding van Hand. 15 : 9, en zegt daarin o. a.: „De
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reiniging, waarvan de Apostel spreekt, is anders niet dan

de heiligmaking ; die uitnemende weldaad van het genade-

verbond, waardoor de geheele mensch, door de krachtda-

dige werking van Gods Geest in hem, naar het beeld Gods
vernieuwd, en van dag tot dag, hoe langs zoo meer be-

kwaam gemaakt wordt, om der zonde te sterven en Gode
te leven. Dus ziet uwe Christelijke aandacht, dat het gaat

over den geheelen mensch, in- en uitwendig. Inwendig

wordt de ziel in al hare vermogens gereinigd. Het ver-

stand wordt verlicht, de wil geheiligd, het geweten gerei-

nigd en de hartstochten geregeld ; en dit wordt in

den uitwendigen mensch gezien, dewijl al

de leden daarvan tot werktuigen derge=
rechtigheid gemaakt worden.
„De eigenschappen daarvan zijn : a. dat de reinigmaking

de rechtvaardigmaking vooruitstelt ; want het geweten moet

eerst in het bloed van Christus in de rechtvaardigmaking

gewasschen worden, eer de mensch den levenden God
dienen kan, Hebr. 9 : 14. b. Deze reinigmaking geschiedt

trapsgewijze, hetgeen God om heilige en wijze redenen

alzoo gesteld heeft, opdat de ziel gedurig van Hem zou

afhangen en in een heilig verlangen blijven naar de vol-

maaktheid, c. Het is aan groei en afnemen onderwor-

pen .... d. de meest gevorderden hebben slechts een

klein klein beginsel daarvan e. Het wordt eindelijk

volmaakt in den dood, wanneer de zielen volmaakt worden
in heiligheid en terstond overgaan in de heerlijkheid.

„Dit herstellen van Gods beeld in de ziel wordt eene

reiniging genoemd."

Vervolgens zegt hij dat de werkoorzaak van deze reini-

ging God is. Deze reinigmaking of heiligmaking (vervolgt

hij) wordt nu eens aan den Vader, dan eens aan den Zoon,

dan eens aan den H. Geest toegeschreven. „Deze drie-

eenige God reinigt de ziel door instorten van hei=

11 g h e i d in al de vermogens derzelve, en door koesteren

en verlevendiging daarvan, totdat Zijn begonnen werk vol-

tooid, en de ziel in heiligheid volmaakt wordt."

Het blijkt dus duidelijk, dat Comrie de heiligmaking als
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een werk Gods, doet volgen op de rechtvaardigmaking

door het geloof in den tijd; en daar hij op de inwendij^c
reiniging der ziel laat volgen het gezien worden
daarvan in den uitwendigen mensch, wijl al

de leden daarvan gemaakt worden tot werktui-
gen der gerechtigheid, zoo volgt hieruit, dat hij

niet de bekeering in de heiligmaking laat overgaan, maar

omgekeerd de heiligmaking in de bekeering.

Het is zeker, met het oog op de geesteloosheid en

oppervlakkigheid onzer dagen, niet zonder belang, hier

eenige regelen van Comrie te laten volgen over de wijze^

waarop God door middel van het geloof de ziel reinigt.

„Het geloof (zegt hij) is een licht in de ziel, waardoor

de blindheid, onkunde en duisternis eenigermate uit dezelve

verdreven wordt, en zij gebracht, om in Gods eigen licht,

God, den genadeweg, Christus, de zonde enz. klaar te

zien ; want het geloof is een bewijs, dat is, het geeft eene

aanwezigheid, eene genoegzame tegenwoordigheid der

zaken, die men niet ziet, Hebr. 11:1. Nu wordt de ziel

in die gestalte gebracht, dat zij moet zeggen : In Uw licht

zie ik het licht, de duisternis is voorbijgegaan, ik ben licht

in den Heere ; en dit veroorzaakt aanbidding en bewonde-

ring niet alleen, maar de allergevoeligste verfoeijing en

walging aan zich zelve, zoodat zij met Job, hoofdst. 42 : 5,

6 zegt : Nu ziet u mijn oog, daarom verfoei ik mij in stof

en asch. De ziel ziet hierdoor de bekoorlijkheid, de aan-

biddelijkheid en dierbaarheid, die in alle Gods deugden

zijn, als zoovele steunsels voor haar, om er op te rusten,

dat zij moet uitroepen : Gij zijt verheerlijkt in heiligheid en

vreeselijk in lofzangen, doende wonderen, o ! Gij Koning

der Heidenen! Want het icomt Ü toe. Dit reinigt de ziel

op eene krachtdadige wijze. Zijne heerlijkheid ziende als

in eenen spiegel, wordt zij in gedaante veranderd, van

heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

2 Cor. 3 : 18. Wanneer de geloovigen op dezen berg

zijn, kan hun oog niet verzadigd worden van zien ; zij

vydlen wel tabernakelen maken, om daar veertig, ja meer

dan veertig dagen te wonen ; want het wordt dan de be-
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geerte, om in dit heiligdom te wonen, om daar de liefe-

lijkheid des Meeren te aansclwiiwen, en steeds Zijne sterkte

en eere te zien ; en hoe doet dit hun aangezicht, gelijk als

dat van Mozes, blinken ! De ziel ziet in al des Heeren
wegen zulk eene betamelijke en ondoorgrondelijke wijsheid,

dat zij moet uitroepen : dat al zijn doen enkel majesteit

en heerlijkheid is; en is er iets in de ziel dat daartegen
opkomt, hoezeer wordt het verfoeid, en de ziel toegeroe-
pen : Gij toch, o mijne ziel ! zwijg Gode ; want van Hem
is al mijne verwachting."

Het is zonder twijfel waar, dat elk kind van God in meer-
dere of mindere mate en met meer of minder licht, deze
dingen, hoezeer ze hun ook door hun ongeloof bestreden
mogen worden, bij ondervinding kent, en naar zulks eene
zielsgestalte altijd begeerig uitziet, wetende dat daardoor
zijn zondig vleesch in hem gekruisigd wordt en hij in

heiligmaking toeneemt ; waarom Comrie er ook op volgen
laat

:
„Hebt gij hier kennis aan geloovigen ! in eenen meer-

deren of minderen trap, gij zult er ook uw zegel aan hangen,
dat dit wonder het hart reinigt,"

De bij alle godvruchtigen hoog geschatte W. a Brakel
heeft in het 2de deel zijner „Redel. Godsd." het 1ste hoofd-
stuk gewijd aan de heiligmaking en heiligheid.

Hij omschrijft de heiligmaking aldus : „De heiligmaking
is eene krachtdadige werking Gods in de uitverkorenen,

geroepenen, wedergeborenen en gerechtvaardigden, hen door
middel van het Woord reinigende van de vuiligheid der
zonde, en hen veranderende naar het beeld Gods, en hen,
uit het inwendig beginsel des geestelijken levens, doende
leven naar Zijnen wil, in de Wet der tien geboden voorge-
steld."

Deze omschrijving is duidelijk. Wij zien hieruit, dat ook
Brakel leert, dat de heiligmaking is een krachtdadig werk
Gods in den uitverkoren zondaar; dat die heiligmaking ///

orde der natuur volgt op de roeping, wedergeboorte en
rechtvaardigmaking

; dat zij is een verandering naar het
beeld Gods, die immers in de wedergeboorte in beginsel
door de herscheppende kracht Gods medegedeeld wordt;
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dat die heiligmaking toeneemt door middel van het Woord
Gods, waardoor de in de wedergeboorte aanvani^elijk ge-

iieiligden of heilig gemaakten, steeds meer worden gereinigd

van de vuiligheid der zonde en meer en meer naar het

beeld Gods worden veranderd ; dat zij alzoo uit het inwendig

beginsel des geestelijken levens, dat is uit het hun in de

wedergeboorte ingestort heilig levensbeginsel, leven naar

den wil van God, dat is naar de wet Gods.

Ook Brakel laat dus niet de bekeering in de heiligmaking,

maar de heiligmaking in de bekeering overgaan, ofschoon

hij ook zegt (zie § XII), dat de twee naturen in den wederge-

boren mensch, n.1. de natuur van den ouden mensch der

zonde en die van den nieuwen mensch, dat is het nieuwe

deel, dat naar het beeld Gods herschapen is, welke beide

naturen in den wedergeborene bestaan, een gedurigen strijd

veroorzaken, „in welken, als een geloovige zich wel kwijt,

zoo zal de oude natuur meer en meer afnemen, en de nieuwe

heilige natuur zal hoe langer hoe meer toenemen in heilig-

making ;" waaruit dus volgt, dat wel de bekeering de hei-

ligmaking bevordert, maar dat toch de heiligmaking altijd

aan de bekeering moet voorafgaan, zal er van toenemen

sprake kunnen zijn.

Schoon en eenvoudig, bevattelijk en met de bevinding

van alle kinderen Gods overeenkomende, beschrijft Brakel

de wijze, waarop de nieuwe natuur zich tegen de oude

natuur aankant, als hij o. a. § XVII zegt: „De nieuwe

natuur kant zich tegen de oude : door hartelijk treuren en

bedroefd zijn, dat zij zoo omringd is met de zonde, dat die

haar zoo bezoedelt en walgelijk maakt, zoodat zij een af-

keer van zich zelven heeft ; het smart haar dat zij daardoor

belet wordt, om in zoete gemeenschap met God te leven,

dat zij gedurig tegen den wil Gods doet en zich den toorn

Gods waardig maakt. De zonde valt haar lastig en is haar

als een zware last te zwaar ; zij wilde wel van dat afgrij-

selijk monster ontslagen worden ; zij zou de zonde met een

mannenmoed wegwerpen ; maar dit zit te diep, dit kleeft

te vast aan, zij roept uit : „Ik ellendig mensch ! wie zal

mij verlossen uit het lichaam dezes doods ?" Rom. 7 : 24.
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Alle droefheid over andere zaken is haar niets bij den wan-
lust, bij de smet, bij de walgelijkheid der zonde ; zij kirt

als een duif, piept als eene zwaluw ; zij gaat treurig om
;

de zonde doet haar wel magere kaken dragen. Zij ontloopt

het treuren niet, maar zoekt de droefheid te vermeerderen

en te vergeestelijken ; zij brengt zich, zoo als zij is, in de

tegenwoordigheid van den Heiligen Geest, daar zinkt zij

weg in schaamte, daar doet zij ronde bekentenis, daar

schreit zij, daar verzwaart zij de zondigheid der zonde
;

daar treurt zij; daar bidt zij om vergeving; daar loopt zij

naar Jezus ; neemt Hem aan tot haar rantsoen ; en met die

voldoening gaat zij tot den Vader, en worstelt zoo lang

tot zij geregtvaardigd en de vrede gewaar wordt. Dus komt
zij in een zuiverder staat, en wordt angstiger voor de zonde.

2 Cor. 7 : 10: „De droefheid naar God werkt eene onbe-

rouwlijke bekeering tot zaligheid." Pred. 7:3: „Het

treuren is beter dan het lachen : want door de droefheid

des aangezichts wordt het hart gebeterd."

Dat de vrucht der heiligmaking is heiligheid, zegt hij

vervolgens § XIX met deze woorden : „De vrucht van de

werkzaamheid der heiligmaking is de heiligheid . . . Hei-

ligheid is het allerschoonste sieraad, de allersierlijkste

schoonheid, die in den mensch kan zijn. Ps. 93 : 5

:

„De heiligheid is uwen huize sierlijk, Heere, tot lange

dagen." Ps. 110 : 3: „Uw volk zal zeer gewillig zijn op

den dag Uwer heirkracht, in heilige sieraden." 1 Petr.

3:4: „Maar de verborgen mensch des harten in het onver-

derfelijk versiersel eens zachtmoedigen en stillen geestes,

die kostelijk is voor God."

In Aegidius Franken's „Kern der Christelijke leer" be-

schrijft deze de heiligmaking als volgt: „De heiligmaking

is een genadewerk van Gods Geest, waardoor de geregt-

vaardigde zondaar van de vuiligheid der zonden meer en

meer wordt gezuiverd, naar Gods beeld veranderd, en tot

betrachting van godzaligheid uit een beginsel des geeste-

lijken levens wordt opgewekt."

Op de vraag : „Welke is de voornaamste vrucht van de

heiligmaking?" antwoordt hij: „De heiligheid."
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En terwijl hij God erkent ais de Werkmeester der lieilig-

making, dit doende door middel van Zijn Woord, antwoordt

hij op de vraag : „Voltooit God dit werk terstond ten

volle in de geloovigen ?" Geenszins ; maar Hij volmaakt

dat bij trappen. Ps. 84 : 8 : „Zij gaan van kracht tot

kracht."

Vervolgens vraagt hij : „Waarin wordt de heiligmaking

vertoond ?" Antw. „In de betrachting van goede werken ;"

welke hij vervolgens zegt te zijn „die daad der geheiligden,

welke zij volbrengen door de genade des Heiligen Geestes,

in geloof en liefde, naar het voorschrift van Gods Wet."

Ook naar deze voorstelling gaat dus niet de bekeering

in de heiligmaking over, maar de heiligmaking in de bekee-

ring, terwijl de geheiligde tot betrachting van godzaligheid

uit een beginsel des geestelijken levens wordt opgewekt.

Op gelijke wijze spreekt ook Johannes a Marck over

de heiligmaking. \n een werk van Johannes Wilhelmius,

Theo', doctor en predikant te Rotterdam, uitgegeven in

1732, bevattende een kort opstel der Christel, godgeleerd-

heid, getrokken uit de grootere werken van Johannes a

Marck, beschrijft deze in het 25ste hoofddeel de heiligma-

king als : „eene weldaad van het genadeverbond, in welke

God de uitverkorenen, van Hem geroepen en gerechtvaar-

digd zijnde, door de tusschenkomende dienst van Zijn

Woord en Bondzegelen, en meest door de inwendige ge-

nade van Zijnen Geest, van hunne aangeborené zondige

verdorvenheid dagelijks meer vrij en Zijn Beeld meer

gelijk gemaakt, totdat zulks in den dood voltrokken wordt,

opdat zij door goede werken huns zelfs zaligheid, de stich-

ting huns naasten en Gods eere bevorderen zouden.

„De heiligmaking (zegt hij verder) is dus een werk van

God. Lev. 20 : 8 „Ik ben de Heere die u heiligt" enz.,

niet alleen van den Vader, Jud. : 1 „die door God den

Vader geheiligd zijn," maar ook van den Zoon, Epliez.

5 : 26 : „Christus heeft de gemeente liefgehad," enz.,

„opdat Hij ze heiligen zoude" enz., en bijzonderlijk van

den Geest, 2 Thess. 11 : 13: in heiligmaking des Gees-

tes enz."
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Voorts vervolgt hij : „De daden der heiligmaking zijn

aan den eenen kant de wegneming van het verderf, en aan

den anderen kant de toebrenging van nieuwe gelijkheid

met God Ezech. 36 : 26 : „Ik zal u een nieuw hart geven

en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u

;

en Ik zal het steenen hart uit uw vleesch wegnemen en

zal u een vleeschen hart geven." Ephez. 4 : 22, 24 : „dat

gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, den

ouden mensch, die verdorven wordt door de begeerlijkheden

der verleiding enz., en den nieuwen mensch aan doen, die

naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heilig-

heid" enz., welke beide daden van elkander zoo onafschei-

delijk zijn, dat zij ook de eene aan de andere in hunne

mate en trap evengelijk worden bevonden, en er zooveel

nieuwe glans aan den nieuwen mensch wordt toegevoegd,

als er van het oude verderf wordt weggenomen.'"

Vervolgens zegt hij, dat God om zeer wijze redenen de

heiligmaking in dit leven onvolmaakt laat, „opdat namelijk

de mensch in des te meer nederigheid zou worden gehou-

den en steeds met verloochening van zich zelven tot Gods
genade in Christus zijn toevlucht genoodzaakt worden te

nemen tot deszelfs betamelijken roem.

„Uit deze weldaad Gods (zoo vervolgt hij) vloeit dan

de heiligheid der uitverkorenen, dat is hun hebbelijke af-

keer van alle kwaad en trek tot alle goed, welke gewis-

selijk is het voornaamste sieraad der geloovingen, volgens

Ps. 45 : 14 : „Des Konings dochter is geheel verheerlijkt

inwendig, hare kleeding is van gouden borduursel." Ps.

93 : 5 : „De heiligheid is Uwen Huize sierlijk Heere tot

lange dagen. . .
."

En deze heiligheid openbaart zich in de
goede werken, die zoodanig zijn, niet alleen uiterlijk

en in een burgelijken zin, bij de menschen prijs verdienende,

noch ook aan den anderen kant volmaaktelijk, daar ook
alle onze gerechtigheden zijn een wegwcrpelijk kleed Jes.

64 : 8, maar waarlijk en geestelijk, zoodat zij Gode in

Christus bcliagcn. Die men dan bcsclrrijft als: daden
der geheiligde menschen, die geschieden naar Gods
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wil in Zijn Woord geopenbaard, door de genade des Gees-

tes, uit den geloove, tot Gods eer."

Wij zien dus dat ook a Mark op de heiligmaking

de goede werken laat volgen, en alzoo ook de heilig-

making in de bekeering doet overgaan, en niet (zooals

Dr. Kuyper het althans voorstelt) de bekeering in de

heiligmaking.

Ik kan niet nalaten hieraan nog toe te voegen de zeer

schoone woorden van den bij de meeste kinderen Gods wel-

bekenden Lambrecht Myseras, die, in zijn leven lidmaat der

gereformeerde Gemeente te Middelburg, wel niet onder de

geleerden gerekend kan worden, maar blijkbaar met zee/ vee/

licht en wijsheid van boven is begaafd geweest, te vinden

in zijn in 1866 te Nijkerk opnieuw uitgegeven werkje over

„der vromen ondervinding op den weg naar den hemel''

blz. 36 en 37, alwaar hij vraagt : „Wat is dan het wezen

der zaak, die in alle ware overtuigde wedergeborene ge-

loovigen te vinden is, waarin bestaat dan de heiligmaking

en wat is de heiligmaking ? Antw. De heiligmaking is die

ingestorte genade des Heiligen Geestes, die eene ware over-

tuigde ziel in de wedergeboorte ontvangt; die nieuwe

mensch, dat vernieuwde deel, als zij vernieuwd wordt in

den geest haars gemoeds. Efez. 4 : 23, 24, die vernieuwing

naar Gods beeld. Col. 3 : 10, als de liefde Gods in haar

hart wordt uitgestort door den Heiligen Geest, Rom. 5 : 5,

En zoo is de heiligmaking in het wezen der zaak, dat

vernieuwde deel en die liefde en lust tot heiligheid, dat

zuchten, dat bidden, dat begeeren om heilig te zijn ; dat

wedergeboren vernieuwde deel, dat in Paulus was. Rom.

7 : 22 : „Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar

den inwendigen mensch," daar het verdorven onwederge-

boren deel gedurig tegen strijdt van vers 14 tot het einde

des Hoofddeels. Dat is de heiligmaking, en dat is in alle

ware begenadigden te vinden, dat God bij hun verdorven

deel werkt in hen zoo een genadedeel ; die lust, die liefde,

die begeerte tot heiligheid, en dat zuchten om heilig te

zijn; dat is de heiligmaking, en dat wordt van vele duistere

verwarde zielen, die het waarlijk bezitten, daar niet voor
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aangezien, schoon het door den Geest in de wedergeboorte

in lien gewrocht is.

„Vr. Als nu dat wedergeboren deel, de nieuwe mensch,

de heiligmaking, door den Geest in de wedergeboorte ge-

wrocht is, gaan de geloovigen daar dan niet in voort om
te groeijen ? Antw. Och ja, dat is de aard en de natuur

der heiligmaking, volgens Ps. 92 : 14: die in het huis des

Heeren geplant is, het zal hun gegeven worden te groeijen.

Zoo groeijen zij, doch de eene meer als de andere ; de eene

komt tot een grooter trap van heiligheid en heiligmaking

als de andere, naar Gods vrijmagt, en naar de omstandig-

heden daar zij in komen, door bidden, door worstelen en

strijden tegen hun verdorven deel, daar zij over zuchten,

door geloovig gebruik maken van de beloften Gods, die

het groeijen belooft, en daar zij mede leeren pleiten voor

den troon, door geloovig gebruik maken van den Heere

Jezus, om kracht uit Hem te halen, door aanroepen van

den Heiligen Geest der heiligmaking ; zoo sterft de oude

mensch en het nieuwe deel krijgt meer kracht. Op zulke

en dergelijke wijze groeijen zij in heiligmaking."

Ten slotte wensch ik hier nog even te vermelden het

gevoelen van Brakel aangaande het openbaar worden van

het geestelijk leven, en alzoo ook van de heiligmaking bij

kleine kinderen, en daarmede dit onderwerp te eindigen.

In het 1 deel zijner „Redel. Godsdienst" zegt Brakel op

blz. 749 : „De ervarenheid leert, dat kinderen van drie, vier,

vijf en zes jaren wedergeboren worden ; deze kunnen uit de

kleine onderwijzingen tot de kennis van Christus komen,

en door den Heiligen Geest tot het geloof en de bekeering

bewrocht worden ; zij betoonen dat ze God in het oog

hebben, dat ze vreezen te zondigen, en gezondigd hebbende,

bevreesd worden, en biddende verzoening zoeken, en het

oog op Christus lijden hebben, dat ze kinderlijke strijden

hebben, en ook wel verblijd worden in God ; sommigen
behouden daarvan de geheugenis, ja wel al Imn leven. Op-
wassende, gaat het met deze allen niet eveneens, sommigen
gaan langzaam voort, en met de jaren wast ook het licht,

het geloof en de heiligmaking, hetzij met meer of min strijd
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verduisteringen, struil<elingen
; anderen iiebben groote tus-

schenpoozen, die wel zoo iioog gaan en zoolang duren,
alsof ze nooit genade gehad hadden, ten opzigte van het
uiterlijk aanzien, maar niet ten opzigte van de genade van
binnen, daar blijft het overtuigend licht, de bezwaarde
conscientie, de opwellende droefheid over het verval; daar
komen tusschen beide verheffingen des harten, gevoelige
gebeden, opzetten, tranen, en al korter en korter op elkan-
der

;
welke tusschenpoozen en herstellingen, ook die welke

in hunne jongelings jaren geroepen worden, onderworpen
zijn, meer dan die in den mannelijken ouderdom bekeerd
worden, dewijl de verdorvene natuur en de begeerlijkheden
der jongheid op het sterkste zijn, en zij geen meerdere
belofte voor zware vallen hebben, dan Loth, David, Petrus."

Hetgeen Brakel hier zegt van jonge kinderen, had hij bij

ervaring, en is ook nog evenzeer, ook volgens Dr. Kuyper
bij jeugdige kinderen soms op te merken. Maar uit alle

deze werkzaamheden blijkt dan toch ook reeds bij kinderen,
zelfs van beneden 12 of 13 jaar, dat ze reeds in beginsel
door Gods Geest wedergeboren en heilig gemaakt zijn,

waaruit dan die kinderlijke strijden, dat bidden en schreien
over hunne zonden en dat vluchten tot Jezus voortkomen

;

zoodat ook bij hen langs dien weg is afbreking van den
ouden mensch en toeneming in de heiligmaking, of, bij

vertraging in die werkzaamheden, verachtering in de heilig-
making en toeneming van de krachten van den ouden
mensch der zonde, zoodat du§ bij zoodanige jonge kinderen
de heiligmaking wel degelijk kan worden opgemerkt ; vloei-
ende dit alles bij hen immers uit het nieuw en heilig levens-
beginsel, ook al kunnen en durven ze daaruit geen besluit
nemen dat ze Jezus toebehooren en al zijn ze dus in dat
opzicht zich hun nieuw leven onbewust.
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De Bekeering.

De bekeering is de vrucht der wedergeboorte, der ver-

nieuwing des harten.

Zij vloeit, als n a t u u r lij k g e v o 1 g, uit het nieuwe,

door God ingestort heilig levensbeginsel d a d e 1 ij k voort,

als een goede vrucht uit een goeden boom.

Zij kan zich bij kleine kinderen, die het gebruik der

redelijkheid nog niet hebben, echter /z/ei^c?ac?e/(//: openbaren,

maar ondekt zich t e g e lij k met het gebruik der redelijk-

heid.

Zij bestaat in het zich af keeren van de zonde en in de open-

baring van een innigen lust tot — en het doen van goede

werken naar de heilige Wet Gods, als den éénigen zuiveren

regel des nieuwen levens.

Zij openbaart zich in meerdere mate, zuiverder en heiliger,

naarmate het geloof sterker en levendiger, en de gestalte

des harten heiliger is ; terwijl de vermeerdering des geloofs

ten aanzien van de hebbelijkheid, is dt geestelijke wasdom,
en dus is het Werk des Heiligen Geestes.

De eisch tot bekeering berust niet op onderstelde weder-

geboorte, maar op het recht Gods, dat Hij heeft op den

redelijken mensch, om van dezen te eischen dat hij Hem
gehoorzaamt naar Zijnen heiligen wil, naardien Hij hem
zóó geschapen heeft, dat hij dat kondedoen, en hij door eigen

ongehoorzaamheid zich gebracht heeft in eenen toestand
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van geheele onbekwaamheid en onmacht, zoowel als van

volkomen onwil.

De leer van Dr. Kuyper aangaande de bekeering komt
met deze omschrijving niet overeen.

Wèl leert hij, dat de bekeering uit de wedergeboorte

voortvloeit, doch niet volstrekt dadelijk, en bij jonge kinderen

niet altijd tegelijk m.et het gebruik der redelijkheid.

Zij openbaart zich volgens Dr. Kuyper soms eerst jaren

na de wedergeboorte, op vergevorderden leeftijd.

De wijze, waarop Dr. Kuyper de bekeering voorstelt,

doet denken, eensdeels aan eigen krachten om zich

te kunnen bekeeren, hoewel die geaclit worden voort te

vloeien uit de wedergeboorte, die ondersteld wordt bij den

doop reeds aanwezig te zijn ; zoodat dus de bekeering,

als vrucht der onderstelde wedergeboorte, alzoo geacht

wordt niet voorttekomen uit eigen kracht, maar uit de

kracht, door God vooraf daartoe in de wedergeboorte ge-

schonken, zonder dat we het echter hebben gemerkt, d. i.

zonder dat we eenigc verandering gewaar
werden; echter geeft juist die onderstelde weder-
geboorte zoo gemakkelijk aanleiding om, eigen natuurlijke

krachten aanwendend, die te houden voor de kracht, uit

de wedergeboorte voortgekomen ; anderdeels doet ons

zijne wijze van voorstelling denken aan de mogelijkheid,

dat iemand die wedergeboren is, zich niet noodzakelijk en

zeer gewillig bekeert, daar hij toch zegt, dat een weder-

geborene verplicht is zich te bekeeren, alsof die be-

keering niet even n a t u u r 1 ij k uit de wedergeboorte

voortkomt, als een goede vrucht uit een goeden boom.

Voorts doet Dr. Kuyper den e i s c h tot bekecring rusten

op onderstelde wedergeboorte, daar die

nochthans gegrond is op het recht Gods dat Hij heeft,

om van e 1 k zijner redelijke schepselen volkomene gehoor-

zaamheid te vorderen, wijl Hij ze rechtgemaakt heeft.

In zijn werk „Voor een Distel een Mirt" zegt Dr. Kuyper

op blz. 155: „Wie toch goed gereformeerd is, erkent en

belijdt, dat noch de ouderlijke vermaning, noch de prcdik?.tie

des Woords, noch de Zondagschool, noch ook de Cate-
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chisatie, op een mensch, die nog geheel onwedergeboren

in zijn naai<te vijandschap tegenover God staat, ool< maar

iets vermogen.

„Dat er dus aan alle vermaan en onderrichting een daad

Gods in de ziel moet voorafgaan, en dat uit dien hoofde

wedergeboorte en bekeering niet hetzelfde kan zijn. Dat

omgekeerd „wedergeboorte" de verborgen daad Gods in

onze ziel is, die aanwezig moet zijn en moet voorafgaan,

zullen wij ons kunnen bekeeren."

Dit is alles volkomen waar, en in Gods Woord gegrond.

Echter kan ik niet nalaten hier even op te merken, dat,

wanneer nu niet zeer onderscheidenlijk de vrucht der ware

bekeering, of waaruit de waarachtige bekeering te kennen

is, voorgesteld wordt, — gelijk helaas ! in den tegenwoor-

digen tijd, nu de wedergeboorte van eiken gedoopte on-

dersteld wordt en altijd of tenminste bijna altijd o n g e=

merkt, dat is : zonder merkbare verandering geschonken

wordt, bijna niet gebeurt, — dan kan een schijngeloovige,

die gelijk de farizeër vroom is, gemakkelijk deze gevolg-

trekking maken : „Ik ben geheel vijandig van
God geboren; en daar ik nu God lief heb
en naar Zijn Woord leef, moet Hij mij de
genade der wedergeboorte geschonken heb=
ben."
Men komt tot deze gevolgtrekking te lichter, nu de we-

dergeboorte (gelijk ik zeg) reeds bij den doop ondersteld

wordt, en vergeet dus, dat de mensch van nature meent

niet vijandig van God te zijn, maar integendeel Hem lief

te hebben, en dan ook volgens het Woord van God den

waren Christen zeer nabij kan komen, zoodat er soms

zelfs geen onderscheid zichtbaar is, hoewel de schijnge-

loovige werkt uit het beginsel van eene natuurlijke vroom-

heid, waarin hij het zeer ver brengen kan, zooals daarvan

vele voorbeelden zijn, terwijl de ware christen werkt uit

het beginsel der wedergeboorte uit God.

Na voorts beweerd te hebben, dat de Gereformeerde

Kerken belijden, dal deze daad der wedergeboorte bij Gods
uitverkorenen in den gewonen regel reeds plaats grijpt in
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hun prilste jeugd, (wat naar mijne overtuiging niet zoo is,

gelijk ik meen reeds eerder te hebben aangetoond, hoewel

algemeen aangenomen werd, dat vroeg, vóór het redege-

bruik stervende kinderen zalig zijn, waaruit dus volgt, dat

deze voor wedergeboren werden gehouden) zoo vervolgt

Dr. Kuyper verder : „Niet alsof dit „zaad" daarom dade-

lijk opschoot; soms blijft hef veeleer tot' vergevorderden

leeftijd in den akker verscholen." Evenals ook op blad-

zijde 119 van zijn „Werk van den Heiligen Geest," gelijk

ik reeds vroeger (zie bl. 31) aangehaald heb, door hem

gezegd wordt : „Als we wedergeboren worden, weten we
het meest niet. Het bewustzijn van het nieuwe leven komt

eerst met de bekeering, en die bekeering kan soms
zoo lang toeven, dat er tien, twintig en
meer jaren tusschen onze wedergeboorte
en onze bekeering verloop en."

Dat Dr. Kuyper den indruk geeft, alsof een zondaar die

gedoopt is, en zich dus te beschouwen heeft als wederge-

boren, zich voorts in eigen kracht, die hij dan na=

t'uurlijk houdt als uit de onderstelde we=
dergeboorte voortkomende, kan bekeeren, door

welke voorstelling het naamchristendom, dat vreemd is,

niet aan de belijdenis, maar aan de kennis van eigen

onmacht en mitsdien aan den noodzakelijken invloed en

de kracht des Heiligen Geestes, sterk gekweekt wordt,

moge blijken uit zijne woorden, te vinden in zijn werk

„Voor een Distel een Mirt," blz. 246 en 247 : „Elk ge-

doopte staat onder de verplichting, om zich, zoodra hij tot

jaren van onderscheid gekomen is, „met waren harte tot

zijn God te bekeeren"; en eerst als hij dit metterdaad ge-

daan heeft, kan en mag hij openbare belijdenis doen. Want
ook hier geldt hetzelfde, wat van het heilig Avondmaal

geldt. Te zeggen : „Ik heb mij nog wel niet tot mijn

God bekeerd. Dat zal later wel komen. Maar nu doe ik

alvast belijdenis," is spelen met het heilige. Of wat is

belijdenis anders, dan opstaan in het midden der gemeente,

om als nu te verklaren, dat ook gij een van de vrijgekoch-

ten des Heeren zijt, en op dien grond den Middelaar als
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liv Heiland wilt belijden. Die plicht tot bekee=
r/ing rust natuurlijk op de onderstelling
/van wedergeboorte, — of lioe zou iemand zich ooit

;met waren liarte kunnen bekeeren, tenzij God hem weder-

geboren had ?

„Maar gaat die onderstelling bij u door ; heeft God op

verborgen wijze het zaad des levens in den akker van uw
hart gestrooid ; en werkt alzoo, onder het zegel van uw
doop, de kracht der toekomende eeuw in u ; dan is door

Gods genade de bekeering u ook mogelijk geworden ; en

is het niets dan uw eigen zondige boosheid en moedwil,

zoo ge u niet tot uwen God bekeert."

Voorts in zijn „E Voto" 3de deel. Na op blz. 75 gezegd

te hebben, dat het, om ten Avondmaal te gaan, niet genoeg

is als kind gedoopt en tot onderscheid van jaren gekomen
te zijn, vervolgt hij : „Neen de zaak ligt geestelijk. Ge
wordt gedoopt in de onderstelling dat ge wedergeboren

zijt. Ge hebt dus van kindsbeen af, in huis
en op school, ook al merkt ge van uw we=
dergeboorte nog niets, u voor u zelven te

beschouwen als een kind, waarin die won=
derdaad Gods geschied is. En zoodra ge tot

rijper jaren komt, en alsnu kennisse des Evangelies erlangt,

hebt ge, als ook tot u zelven gericht, de roepstem tot be-

keering aan te hooren en die roepstem op te volgen. Niet

om te zeggen : „Een zondaar kan zich niet bekeeren,''

maar aldus tot uzelven te spreken : ,,!ndien het waar
is, wat mijn Doop onderstelt, dat ik reeds
als klein kindeke door Gods genade wierd
wedergeboren, dan is in mij dat leven aan=
wezig, dat thans in bekeering moet uitko=
m e n." En overmits de daad des geloofs wel lang slui-

meren kan, maar toch eindelijk het oogenblik moet vinden,

waarin ze tot besliste keuze komt, en deze keuze voor God
en menschen uit doet komen, rust dus op u de verplich-

ting om, zoodra ge volwassen zijt, deze besliste keuze niet

uit te stellen ; maar om tot de gemeente Gods te gaan ; u

persoonlijk bij haar opzieners aan te melden ; alsnu in het
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midden der Gemeente uit te spreken, dat gij als een ge-

doopte en dus wedergeborene, nu ook persoonlijk,

bewust en met uw wil tegen de wereld en voor Christus

wilt kiezen, Hem aanvaardt als uw Heiland ; u aansluit aan

Zijn volk, en voorts de bezegeling van deze besliste keuze

vraagt in het Heilig Avondmaal."

En eindelijk nog uit zijn evengenoemd werk „Voor een

distel een Mirt" blz. 159, alwaar men leest: „Wie zijn

kinderen onbekeerd laat opgroeien, ze aan het denkbeeld

van bekeering niet went, en ze laat groot worden in de

onware gedachte, dat bekeering iets is, dat pas aan groote

menschen op een lijdelijke manier overkomt, is er zelf schuld

aan, zoo zijn kinderen bij hun „belijdenis doen" aan geen

bekeering denken. Daarom moet elk Christen kind, zoodra

het tot jaren van onderscheid komt, opgevoed in het besef^

dat het zich bekeeren moet ; en het moet daarin opgevoed

op kinderlijke wijze, geheel naar de uitlegging, die onze Ca-

techismus vraag 88 van de bekeering geeft.

„Want bekeeren is zich omkeeren op zijn weg, zoodat men
nu niet langer van God en zijn Christus afgaat, maar naar

God en zijn Christus nader treedt met heel zijn ziele.

„Dit nu stelt voor een kind, zoo goed als voor een mensch

op jaren, den plicht en den eisch, om stuur en richting in zijn

leven te hebben, om tegen zijn kinderzonden in te strijden,

en omgekeerd den weg te zoeken, waarop het in kinderlij-

ken eenvoud iets van kinderlijke vreugde in zijn God kent."

Deze wijze van voorstelling door Dr. Kuyper van het

werk der bekeering is waarlijk geheel in strijd met den aard

en de natuur van het geestelijke leven.

Een iegenlijk toch, die bekeerd wordt, 't geen ook volgens

Dr. Kuyper, zooals hij zegt in zijn „Werk van den Heiligen

Geest," 2de deel, blz. 131 ten aanzien van de eerste bekee-

ring Gods werk is, terwijl daarna de bekeerde zich door

de genade Gods ook zelf dagelijks bekeert, kan en wil

niet anders, dan met zijn gansche hart de zonde, die

hij nu in zijn gruwelijkheid en Godontcerendheid heeft lee-

rcn kennen, haten en vlieden en naar Gods heilige, i n

z ij n hart geschrevene Wet leven.
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Daarom is het zulk een onnatuurlijke voorstelling als Dr.

Kuyper in datzelfde werk even te voren doet aangaande de

bekeering, die, zooals hij zegt, dan plaats grijpt „als ik

niet maar mijne verlorenheid en mijnrede
ding zie en als werkelijk bestaande geloof,

maar als ik dat beginsel nu ook werken
' a a t", alsof het mogelijk ware zijne verlorenheid en zijne

''edding te zien en te gelooven, zonder tegelijk onwederstan-

delijk gedrongen te worden dit beginsel te laten werken.

Toch zijn velen van zoodanige, met zich zelf bedrogene,

in zich zelf verlorene naar Jezus dorstende zielen bekom-
merd over hunnen staat, en vreezen vaak nog onbekeerd te

zijn, hoewel zij de zonde voor God verfoeien en menig-

maal bitterlijk beweenen.

Deze vinden inzonderheid in zoodanige voorstelling

gansch geen troost; want hier wordt hun toch ge-

zegd, dat zij verplicht zijn zich te bekeeren, daar zij zich

immers, als gedoopt zijnde, voor wedergebo=
ren hebben te houden.

En nu weten zij gewis dat zij schuldig zijn zich te be-

keeren ; en o, zij zouden het zoo gaarne doen ; maar hun

zondig hart en algeheele verdorvenheid, die zij. vroeger

niet zagen, maar nü levendig gevoelen, maakt het hun on-

mogelijk hunne bekeering, ofschoon ieder die in

hun leven reeds opmerken kan, voor waar en

oprecht te houden.

Dit doet hen dag en nacht tot God roepen, ja met tra-

nen tot Hem smeeken om genade, tot het God behaagt

tot hunne bevende zielen van vrede ie spreken door Zijnen

Heiligen Geest, die nu met hunnen Geest getuigt dat zij

kinderen Gods zijn.

De blijdschap die dan volgt is onuitsprekelijk, en open-

baart zich in een innige liefde tot God in Zijnen Zoon

Jezus Christus en tot al degenen, die Hem waarlijk vree-

zen, in gezelschap van wie zij nu God van harte wenschen
te verheerlijken ; en niet alleen wenschen te verheerlijken,

maar dit ook in beginsel naar buiten openbaren in een

teeder en godvruchtig leven, dat zich verlustigt in de zoete



148 DE BEKEERING.

gemeenschap Gods en al die uit Hem geboren zijn ; niet

om zich nu voorts op zicli zelf te houden
en af te zonderen binnen den kring der kinderen

Gods, waartoe zij nu door de barmhartigheid Gods mogen

behooren, gelijk ten onrechte hun vaak toegedacht

wordt, maar om, zich afzonderende van de zon=
d e, hun licht te laten schijnen, zoowel te midden van
de wereld als in eigen kring, opdat ook anderen

van de zaligheid, die zij door genade deelachtig werden,

mede deelgenooten mochten worden.

Maar een naamchristen, een vreemdeling zijnde van zijn

diep verdorven en zondig hart, vindt in zoodanige voor-

stelling uitkomst. Immers hij moet, als gedoopt z ij n d e,

het er voor houden, dat hij wedergeboren is en dat

die wonderdaad Gods in hem reeds heeft plaats gehad.

En dit valt hem niet moeilijk, want merken hoeft h ij

dit niet.

Geen wonder dat hij bij die gedachte voorneemt zich te

bekeeren. Een mensch van nature is toch niet ongods-

dienstig, hoewel hij God niet kent en de heiligheid Gods

niet bemint ?

Neen, 't is n i e t waar, wat Dr. Kuyper in zijn „E Voto"

(zie blz. 32 hiervoor) zegt, dat een mensch van nature te-

gen alle geloof gekant is ; maar het is wèl waar, wat hij

zegt, dat elk mensch van nature een ongeloovige is. Neen,

niet tegen alle geloof is hij gekant, maar alleen tegen

het zaligmakend geloof, dat naar Jezus dorst, omdat Hij

van zonde verlost en in Hem de kracht is tot een heilig

en godzalig leven.

Een naamchristen bekeert zich dan ook gaarne en doet

dit geheel in den juisten, gereformeerden vorm. Wél weet

hij zeer goed, dat die vorm hem niet zalig maakt, maar h ij

onderstelt dat het zaad der wedergeboorte
reeds bij zijn doop in hem gelegd was, zoo-

dat hij zich immers mag houden en moet houden en

óók houdt voor wedergeboren ; waaruit dan van zelf

volgt, dat hij óók zijne bekeering beschouwt als daaruit

voortkomende.
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En dit valt hem thans zeer gemakkehjk, nu bijna niemand

iiem tegenwoordig, gelijk eertijds wèl geschiedde, naar

Gods heilig Woord het onderscheid tiisschen het waar- en

het schijngeloof duidelijk aantoont ; bijna niemand hem het

rechte onderscheid doet zien tusschen het zaligmakend-,

en het historisch- of tijdgeloof, gelijk vroeger algemeen

plaats had, juist omdat de ouden er rekening mede hielden,

dat de tijdgeloovige zich zoo gaarne vleit met de zoete

gedachte van zijne zaligheid, maar daarbij zijn hart over-

slaat ; niets wetende (zooals Comrie zegt van de tijdge-

loovigen in zijn „A. B. C des Geloofs)" van dat kermen,

staan voor God als hunnen Rechter ; van dat verfoeien

en gevoelig wegsmelten voor God, waartegen zij dikwerf

de allerbitterste vijanden zijn; terwijl hij, die het zaligma-

kend geloof deelachtig is, doch aan wien nog het licht

ontbreekt dit te zien, gedurig vreest, omdat hij zich als

waarlijk arm, schuldig en ellendig en gansch onmachtig

heeft leeren kennen, maar daarom te meer, te aanhouden-

der en te dringender, met verlangen des harten genade en

barmhartigheid zoekt in Jezus Christus, die hem dierbaar

is, wijl Hij hem van al zijne zonden, óók van zijne gelief-

koosde boezemzonden, die hem vaak bekommeren en die

hij vaak met tranen in 't verborgen voor God belijdt, ver-

lossen kan en wil, en de macht heeft om hem heilig te

doen zijn, gelijk Hij heilig is.

Niets van al deze werkzaamheden vindt men in de

voorstelling van Dr. Kuyper aangaande de bekeering hoe-

wel ze toch de natuurlijke vruchten zijn der ware
bekeering, die hij moet dragen, die hij w 1 1 dragen, die

hij óók draagt.
Het is daarom geen wonder, dat men thans zoo uit de

hoogte neerziet op zoo menige ziel, die in 't verborgen

ernstig zijne zaligheid zoekt. Eigen zaligheid ernstig te

zoeken, hoezeer ook het Woord onzes Gods daartoe overal

zeer dringend vermaant, is bij velen tegenwoordig niet het

ware. De eere Gods moet iioofddoel zijn. Die eigen za-
ligheid zoekt, heeft nog zich zelf op 't oog en werkt
slechts uit zelfzucht. Maar weet men dan niet, dat, hoe-
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wel het einddoel van alles Gods eer is, nooit iemand die

eer in waarheid beoogen zal, die niet eerst in allen
ernst eigen zaligheid gezocht en in Christus gevonden

heeft ? Eerst daarna is men door de genade Gods

in staat, uit een diep gevoel van eigen nietigheid en on-

waardigheid, Gode voor Zijne oneindige liefde in Christus

of .en eere toe te brengen, en tevens zeer begeerig, om
met vrijmoedigheid en innerlijke liefde tot zijne medemen-

schen door een ootmoedige belijdenis, versierd met een

eerlijken en godvruchtigen wandel, dezen voor het konink-

rijk zijns Heeren en Zaligmakers te winnen.

Ofschoon nu Dr. Kuyper erkent, dat de bekeering is een

werk Gods in den zondaar, gelijk hij zegt in zijn „Werk

van den Heiligen Geest," 2de deel blz. 131 : „En ook de

bekeering is niet een werk des menschen, maar een werk

Gods in hem. „Bekeer mij o Heere, zoo zal ik bekeerd

zijn !" Slechts met dit verschil, dat bij de eerste weder-

geboorte en bij de eerste geloofswerking het werk buiten

's menschen doen omging, terwijl in de bekeering de mensch

er door genade toe gebracht wordt, dat hij het zelf doe.

Men wordt bekeerd en men bekeert zich. Het eene ware

zonder het andere onvolledig," — zoo wordt toch immers

de zaak door hem dus voorgesteld : Elk gedoopte is we-

dergeboren, heeft zich althans daarvoor te houden ; krach-

tens die wedergeboorte moet hij zich bekeeren ; hij zou dit

niet kunnen doen, zoo God hem niet had wedergeboren ;

maar niï kan hij het doen en doet het, in de onderstelling

dat hij is wedergeboren, 't geen hem immers in zijnen Doop
is verzegeld. De krachten die hij aanwendt tot zijne be-

keering, zijn dus voortkomende uit zijne wedergeboorte, en

alzoo het werk Gods, het werk des Heiligen Geestes.

Dat zulk een voorstelling een kunstmatig, oppervlakkig

Christendom moet vormen en ook inderdaad vormt, is niet

te verwonderen, daar immers hier geen plaats is voor de

verzegeling des Heiligen Geestes, waaraan de

oprechte kinderen Gods altijd zooveel behoefte hebben

gehad en nog hebben, om te weten dat hun werk in waar-

heid is, en Die ook menigmaal krachtig aan hunne harten
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getuigt, dat zij waarlijk het eigendom des Meeren zijn.

Alles toch berust bij zoodanige voorstelling op oude r=

stelling; terwijl men, hetgeen men bij ziclizelf onder-

stelt aanwezig te zijn, natuurlijk aan de werking des Hei-

ligen Geestes toeschrijft. Zelfs leert Dr. Kuyper in „E
Voto" 3de deel blz. 76, dat, gelijk de heilige Doop de we-
dergeboorte onderstelt, alzoo onderstelt het heilig Avond-
maal de bekeering

;
„en (vervolgt hij) zoo min de Kerk

het heilig Avondmaal ooit anders dan op onderstelling van

bekeering mag uitreiken, zoo min mag iemand het
heilig Avondmaal anders dan op onderste 1=

ling van bekeering aannemen."
Uit deze laatste woorden zal, al moge de bedoeling an-

ders zijn, zeer licht dit besluit kunnen worden getrokken

:

De kerk kan niet anders dan de bekeering onderstellen,

want zij kent het hart harer leden niet zeker. Maar even-

min is iemand in staat bij zich zelf daarvan zeker te zijn,

omdat hij niet onfeilbaar zijn eigen hart kent, en daarom,
evenmin als de kerk, anders dan op onderstelling
van bek e e r i n g het heilig Avondmaal mag aannemen.
En hiermede zou dan alle geloofsverzekering, in strijd met
Gods Woord, den bodem zijn ingeslagen, en verwisseld

worden door een troostelooze onderstelling.
Dat een naamchristen, die zich gaarne met de onderstel-

ling dat hij wedergeboren en bekeerd is vergenoegt, zulk

een voorstelling met ingenomenheid begroet, spreekt van
zelf, daar hem toch het zoozeer vertroostend en noodzake-
lijk getuigenis des Heiligen Geestes, waaraan
alle kinderen Gods behoefte hebben, geheel vreemd
is niet alleen, maar hij daarvan ook een natuurlijken
afkeer heeft, niet, omdat hij dit werk in de kinderen Gods
houdt voor het werk des Heiligen Geestes, maar integendeel,

omdat hij dat houdt voor gevoelige aandoeningen,
die hij zeer afkeurt, zonder die (wat hij immers niet kan ?)

in hunnen oorsprong te onderscheiden, omdat hij ze alle

zonder onderscheid, rangschikt onder de bijzondere hoeda-
nigheden van gemoedelijke lieden, die gaarne daar-

op hun grond voor de eeuwigheid bouwen, en hun gemoed
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tot maatstaf aannemen voor de beoordeeling van anderen.

Vóór ik eindig met de aanhalingen van Dr. Kuyper's

beschouwing over het werk der bekeering, wensch ik nog
op te merken, dat volgens die aanhalingen het schijnt, alsof

de zondaar zich krachtens zijne onderstelde wedergeboorte,

zoodra hij volwassen is, niet alleen bekeeren moet, maar
ook bekeeren kan, hoewel hij, het doende, dit natuurlijk

aan Gods Geest toeschrijft, die hem volgens zijne onder-

stelling, wedergeboren heeft, en hem daardoor dus in staat

gesteld heeft, dat hij zich bekeeren kan.
Maar hoe moet men deze voorstelling rijmen met hetgeen

Dr. Kuyper in zijn „Werk van den Heiligen Geest" (zie blz.

13 liiervoor) zegt van de krachtdadige roeping, die, volgens

hem, zich richt tot die reeds wedergeboren zijn, en die,

ofschoon ze reeds een hoorend oor hebben, nog sluime-
r e n, en daarom door een tweede genade des Heiligen

Geestes krachtdadig moeten worden gewekt tot bekee-

ring, die zonder zoodanige roeping niet volgen

kan ?

Aan de eene zijde zegt Dr. Kuyper dus, dat de gedoopte,

en dus wedergeboren zondaar verplicht is zich te bekeeren,

en dat die plicht immers rust op de onderstelling zijner

wedergeboorte ; terwijl ook volgens Dr. Kuyper, (zie „Voor

een Distel een Mirt" blz. 156) de Gereformeerde Kerken

haar eisch dat elk gedoopte zich bekeeren zal, u i t s 1 u i=

t e n d doen rusten op de heerlijke onderstelling van

de verborgene wedergeboorte. „Namen ze aan (zegt hij)

dat de gedoopten niet wedergeboren zijn, zoo zou die eisch

geen zin hebben. Immers alleen de wedergeboorte bekwaamt
een zondaar om zich tot God te bekeeren."

Aan de andere zijde echter blijft volgens de voorstelling van

Dr. Kuyper een wedergeborene even onbekwaam om zich

te bekeeren, vóór hij door de krachtdadige roeping uit zijn

sluimerenden toestand is wakker gemaakt; zoodat de voor-

stelling van Dr, Kuyper, alsof een wedergeborene zich zou

kunnen bekeeren, toch in strijd is met de voorstelling van

de noodzakelijkheid dier tweede genade, waardoor hij n.I.

gewekt wordt tot bekeering.
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Wanneer hierop mocht worden geantwoord, dat wel is

wnar de wedergeborene, na korter of langer tijd, nog door

de krachtdadige roeping tot bekeering moet worden gewekt,

maar dat Dr. Kuyper immers die tweede genade ondersteld

heeft, zooals büjkt uit de woorden (zie blz. 145 hiervoor)

:

„Gaat die onderstelling (n.1. van wedergeboorte) bij u door

;

heeft God op verborgene wijze het zaad des levens in den

akker van uw ha.ü. gestrooid, en werkt alzoo, onder het zegel

van aw Doop de kracht der toekomende eeuw in ii, dan is'

enz.

Maar wanneer Dr. Kuyper daarop dan volgen laat, dat

dan door Gods genade de bekeering den zondaar ook mo-

gelijk geworden is, en het niets is dan z ij n e e i=

gene zondige boosheid en moedwil zoo hij

zich niet tot zijnen God bekeert, acht Dr. Kuy-

per het dan mogehjk, dat een krachtdadig geroepen en

reeds levend gemaakten zondaar, niet tevens zeer
gewillig gemaakt is, om zich met waren harte tot God
te bekeeren, maar dat liet ook zijn kan, dat een zoodanige

uit eigen zondige boosheid en moedwil zich tot zijnen God
niet bekeert ?

Maar bovendien. Indien dan de eisch tot bekeering ge-

grond is op onderstelde wedergeboorte, zoodat zelfs de

plicht tot bekeering op die onderstelling uitsluitend
rust, en die eisch zelfs geen zin zou hebben, zonder die

onderstelling, dan zijn dus alleen de wederge=
b o r e n e n verplicht zich te bekeeren, en kan de eisch tot

bekeering ook alleen hen gelden, daar de anderen, als

de gave der wedergeboorte niet ontvangen hebbende, zich

dus niet alleen niet kunnen bekeeren, maar dit van hen

niet naar recht gevorderd kan worden.

Is dus de eisch tot bekeering op onderstelde wederge-
boorte gegrond, dan kan die eisch ook alleen gelden

degenen, die die weldaad der wedergeboorte deelachtig

zijn geworden, en is elke eisch tot bekeering, gedaan aan
een niet wedergeborene, dus ongegrond en mitsdien on-

rechtvaardig.

Maar daarom is dan ook deze voorstelling niet in over-
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eenstemming met het Woord van God, en is ook niet de

leer der Gereformeerde Keri<en, die overeenkomstig Gods
Woord leeren (zie Zond. 4 Heidelb. Catech.) dat ieder
m e n s c h verplicht is zich tot God te bekeeren, en dat die

eisch en de verplichting tot bekeering niet is onrecht-

vaardig, en niet g e g r o ii d is op onderstelde wederge-

boorte, maar op het recht Gods om van Zijne redelijke

schepselen te eischen volmaakte gehoorzaamheid, wijl Hij

ze zóó gemaakt heeft dat zij dat doen konden, maar zij

door eigen schuld daartoe ten eenenmale onbekwaam zijn

geworden.

Laat ons nu voorts zien wat het Woord Gods dienaan-

gaande leert.

Wanneer de Heere Jezus Matth. 7 : 18 zegt, dat een

goede boom -geen kwade vrucJit kan voortbrengen, zoodat

een iegelijk uit zijne vrucht te kennen is, zooals volgt uit

het 20ste vers, dan moet hieruit dus ook volgen, dat de

vrucht, n.1. de ware bekeering, uit het nieuwe leven d a-

d e 1 ij k voortvloeit en zich openbaart, indien en zoodra

althans de mensch gekomen is tot het gebruik der rede-

lijkheid, omdat anders, hetgeen de Heere Jezus hier zegt

niet waar zou zijn. Immers, volgt de bekeering niet dade-

lijk op de wedergeboorte of het van God ingestort heilig

levensbeginsel, dan kan deze waarheid door niemand wor-

den toegepast, omdat dan de boom uit de vrucht niet

gekend kan worden.

Wanneer Jacobus in het 2de Hfdst. van zijnen brief, vs.

17, zegt, dat het geloof, indien het de werken niet heeft,

bij zich zelven dood is, dan wil dit toch zeggen, dat indien

de mensch geen goede vruclit voortbrengt, zijn geloof dood

is, zoodat hij dus het zaligmakend geloof, (dat Jacobus

hier natuurlijk bedoelt) niet heeft ; want het geloof dat

dood is, bestaat niet.

Wanneer de Apostel Paulus 2 Cor. 13 : 5 zegt: „On-

derzoekt u zelven of gij in het geloof zijt, beproeft u zel-

ven," dan kan dit niet anders, dan door acht te geven op

de vrucht des geloofs, zoodat hij die geen vrucht draagt,

daaruit te besluiten heeft dat hij nog geen geloof heeft

;
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dat zijn geloof ten minste niet is zaligmakend en dus bij

zichzelven dood. Wanneer er geloof kan zijn, zonder da-

delijke vrucht, dan zou ook dit woord des Apostels niet

kunnen worden toegepast, omdat het immers mogelijk kon

zijn, dat het ingewrocht geloot nog sluimerde, en zich dus

in de bekeering nog niet kon openbaren, zoodat uit het

niet dragen van vrucht dan toch nog niet zou volgen, dat

het zaligmakend geloof nog ontbrak.

Volgens Joh. 10 : 27 zijn de schapen van Jezus — en

die wedergeboren en in Jezus ingeplant is, zal toch zeker

wel daartoe behooren — hieraan te kennen, dat zij Zijne

stem hooren en Hem volgen ; waaruit dus volgt, dat zij

die Hem niet volgen, Zijne schapen niet zijn, en dus nog

onwedergeboren en in Hem nog niet ingeplant zijn. Wèl
kunnen zij tot zijne schapen uitverkoren zijn, maar zoo

lang zij niet toegebracht zijn en dus den Heere Jezus niet

volgen, mogen zij niet tot Zijne schapen gerekend worden,

ofschoon de Heere weet, wie krachtens hunne eeuwige
verkiezing de Zijne zijn.

Hetzelfde zegt ook Johannes (1 Joh. 4:6—8): „Die God
kent hoort ons ; die uit God niet is, hoort ons niet. Een
iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God.
Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God
is liefde."

Hieruit moet dus ook volgen, dat wanneer iemand, bij

het gebruik zijner redelijkheid (deze toch bedoelt Johannes)

de waarheid niet hoort en niet liefheeft, daaruit dus beslo-

ten moet worden, dat hij niet uit God geboren is en Hem
niet kent.

Ook dit gedeelte uit Gods Woord zou dus niet voor

toepassing vatbaar zijn, indien, naar de voorstelling van

Dr. Kuyper, moest aangenomen worden, dat iemand, die

niet lief heeft, daarom nog wel uit God geboren kan zijn,

wijl het zaad der wedergeboorte soms tien of twintigjaren

en langer sluimeren kan, en dus in dat geval niet in de

bekeering kan uitkomen.

Het zal wel onnoodig zijn uit Gods Woord te bewijzen,

dat de bekeering zich in meerdere mate zuiverder en hei-
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liger openbaart, naar mate het geloof sterker en levendiger

en de gestalte des harten heiliger is, daar dit toch overal

in Gods Woord duidelijk is ; waarom ook de discipelen

den Heere baden hun geloof te vermeerderen, terwijl ook

de Heere Jezus zegt, dat veel vrucht gedragen wordt door

een iegelijk, die in Hem blijft en Hij in hem. En dat de

bekeering bestaat in het zich afkeeren en vlieden van de

zonde en in de openbaring van een innigen lust tot- en het

doen van goede werken naar de heilige Wet Gods, is ook

voor ieder duidelijk uit het Woord Gods, naardemaal God
naar Zijne belofte Zijn heilige Wet daarom in de harten

van al Zijne kinderen inschrijft, opdat zij, in strijd met

alle zonde, alleen naar dezen regel zouden wandelen.

Dat eindelijk de eisch tot bekeering niet berust op

onderstelde wedergeboorte, maar op het recht Gods,
dat Hij heeft om van Zijne redelijke Schepselen gehoor-

zaamheid te vorderen, wijl ze door Hem recht gemaakt

zijn, volgt o.a. daaruit, dat Jezus bij Luk. 12 : 47, 48 ver-

klaart, dat zij, die den wil des Heeren geweten en niet ge-

daan zullen hebben, met vele slagen geslagen zullen worden ;

terwijl zij, die Zijnen wil niet geweten hebben, en gedaan
hebben dingen die slagen waardig zijn, met weinige slagen

geslagen zullen worden ; welke straf niet rechtvaardig zou

zijn, zoo zij niet enkel gegrond was op deze waar-

heid, n.1. : dat God den mensch in Adam zóó geschapen

heeft, dat hij God volmaakt konde gehoorzamen, maar hij

door eigen schuld zich gebracht heeft in eenen toestand

van volstrekte onmacht en onwil, om hier aan te voldoen.

Ook onze Belijdenisschriften leeren zeer duidelijk, dat

de bekeering, vrucht van de wedergeboorte, uit de weder-

geboorte of het van God ingestort heilig levensbeginsel

d a d e I ij k voortkomt
;
(natuurlijk niet bij kleine kinderen,

die het gebruik hunner redelijkheid nog missen, en dus,

zoolang zij dit missen, evenmin het geloofs- als het rede-

lijkheidsvermogen naar buiten kunnen openbaren.) Of hoe

zou het zich denken laten, dat een doode zondaar, tot

onderscheid van jaren gekomen, door middel van het

Woord Gods, n.1. des Evangelies, levend gemaakt zou
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kunnen worden, zonder d a d e I ij k dat woord lief te heb-
ben en, daaruit levende, zijn leven daarnaar te richten ?

Dat dit niet kan, begrijpt ook Dr. Kuyper zeer wel.

Daarom maakt hij (zie biz. 34 hiervoor) onderscheid tus-

schen het Woord Gods in volstrekfen zin, en het Woord
Gods, gelijk het ons geopenbaard en aan de Kerk in de
Heilige Schrift gegeven is ; terwijl hij dan onder het

Woord Gods, genomen in volstrekten zin, verstaat Zijn

raad bestellend en scheppend spreken, gelijk door het

Woord Gods de hemelen gemaakt zijn, en Hij roept de
dingen die niet zijn alsof ze waren ; en hij bij de weder-
geboorte uitsluitend aan dit scheppend Woord wil

gedacht hebben.

Dat deze onderscheiding op de Heilige Schrift gegrond
jS, is klaar. Maar even klaar is het, dat onze Belijdenis-

schriften, waar zij het Woord Gods noemen als het

middel, dat God naar Zijne wijsheid belieft te gebruiken,

om doode zondaars door Zijne almachtige kracht levend

te maken, terwijl zij daarbij het oog hebben op personen,

die tot jaren van onderscheid gekomen zijn, door dat

Woord Gods verstaan het heilig E v a n g e 1 1 e, dat ge-
predikt wordt.

Men leze slechts het derde en vierde hoofdst. van de
„Vijf artikelen tegen de Remonstranten" ; alwaar in § 1 de

mensch beschreven wordt in zijn oorspronkelijken staat en

in zijnen val, terwijl de algeheele verdorvenheid zijner

natuur (zie § 11) op zijne nakomelingen niet door navol-

ging, maar door voortplanting is overgegaan, zoodat nu
(zie § III) alle menschen in zonden ontvangen en geboren
worden, en alzoo dood zijn in zonden en slaven

zijn der zonden, die tot God niet willen, noch kunnen
wederkeeren en hunne verdorven natuur verbeteren, zonder

de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Wel is

waar heeft de mensch (zie § IV) na den val nog eenige

natuurlijke kennis van God overgehouden, maar hij kan
daardoor tot de zaHgmakcnde kennis van God niet komen

;

en dewijl hij ook dit natinirhcht niet recht gebruikt, zoo
wordt hem daardoor zelfs alle onschuld benomen ; uit
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welke ellendiglieid (zie § V) hij niet verlost kan worden

door de wet van God, omdat die wèl de grootheid der

zonde ontdekt, maar niet het middel aanwijst noch de

krachten toebrengt, om uit dien ellendigen staat verlost te

worden. En dan volgt in § VI : „Hetgeen dan noch het

licht der natuur, noch de wet doen kan, dat doet God

door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of

de bediening der verzoening, welke is het Evangelie

van den Messias, waardoor het Gode behaagd heeft

de geloovige menschen, zoo in het Oude als Nieuwe

Testament, zalig te maken."

Vervolgens wordt in § VII dit genadewerk Gods alleen

toegeschreven aan het vrij en onverdiende welbehagen

Gods, terwijl nochthans (zie § VIII) allen die door het

Evangelie geroepen worden, zeer ernstig geroepen worden

om tot Jezus te komen, onder belofte van te zullen geven

rust der ziele en het eeuwige leven. Evenwel is het niet

komen (zie § § IX en X) te wijten aan den mensch, die

de aangebodene zaligheid veru^rpt; maar het wèl komen

daarentegen niet toe te schrijven aan de meerdere geschikt-

heid van den eenen boven den anderen, maar aan God,

die, „gelijk Hij de Zijnen van eeuwigheid in Christus uit-

verkoren heeft, zoo ook hen in den tijd krachtiglijk roept,

met het geloof en de bekeering begiftigt, en uit de macht

der duisternis verlost zijnde, tot het Koninkrijk Zijns Zoons

overbrengt : opdat zij zouden verkondigen de deugden

Desgenen, die hen uit de duisternis geroepen heeft tot

Zijn wonderbaar licht, en niet in zich zelven, maar in den

Heere zouden roemen, gelijk de Apostolische schriften

doorgaans getuigen."

En daarop volgt dan in § XI d e w ij z e, waarop God

dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de

ware bekeering in hen werkt, waartoe Hij (zoo staat er)

niet alleen hun ' het Evangelie uiterlijk doet prediken

en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest ver-

licht, maar ook doordringt tot in de binnenste deelen des

menschen door den v^ederbarcnden Geest, om liet hart Ie

vermurwen en alle deelen te vernieuwen ; welk werk in
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§ XII genoemd wordt die wedergeboorte, die ver-

nieuwing, nieuwe Schepping, opwekking
uit de dooden en levendmaking, dewelke God
zonder ons in ons werkt, echter door middel van
de uiterlijke predikatie des Woords; noch-

thans niet door die uiterlijke predikatie alléén, (welke

woorden niet alléén aanduiden, dat die uiterlijke pre-

dikatie daarbij niet uitgesloten wordt), maar tevens door

de bovennatuurlijke, krachtdadige, daarmede verge =

zeld gaande werking des Heiligen Geestes, waardoor

de zondaar van God gedreven en bewogen wordt tot ge-

loof en bekeering, (zie de letterlijke woorden op biz. 36

v.v. hiervoor.)

Deze woorden onzer Belijdenisschriften laten waarlijk aan

duidelijkheid niets te wenschen over. Het is den opstellers

blijkbaar te doen geweest, om aan de eene zijde duidelijk

te doen uitkomen, de volstrekte onmacht van den

dooden zondaar, om zich zelven voor het Koninkrijk Gods
te bereiden, zelfs niet door het ernstigste onderzoek of de

krachtigste prediking van het heilig Evangelie, alsof het

Woord des Evangelies daartoe op zichzelf genoegzaam zou

zijn ; zoodat het de Heilige Geest is, die den dooden

zondaar levend maakt en levend moet maken, zal ooit de

zondaar tot het geloof en de bekeering gebracht worden
;

maar toch ook aan de andere zijde, dat God dit levend-

makend werk des Heiligen Geestes in hen, die tot onder-

scheid van jaren gekomen zijn (want van deze wordt hier

in onze Belijdenisschriften gesproken), niet uitvoert, zonder

dat hun het heilig Evangelie gepredikt of onderwezen

wordt.

De geheimzinnige achtergrond, waarop Dr. Kuyper zegt

dat onze formulieren van ecnigheid bij de voorstelling van

het werk Gods in den uitverkoren zondaar ons steeds

wijzen, zonder welke dat alles niets is, is daarin dan ook

niet duister, maar zeer klaar aangewezen als een

werk Gods, waardoor de uitverkoren zondaar levend
g e m a a k t wordt ; maar waartoe de Heilige Geest naar

Zijne eeuwige wijsheid Zich wil bedienen van het heilig
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Evangelie, dat op zich zelf niet genoegzaam zou wezen

tot de levendmaking en waarachtige bekeering des zondaars,

zoo Hij dit niet vergezeld deed gaan van Zijne I e v e n d=

makende kracht.
Alzoo moet dan volgens onze Belijdenisschriften, de be-

keering op de levendmaking d a d e lij k volgen. Of zou

het mogelijk zijn, dat iemand, door middel van het ge-

predikte Woord Gods en de daarmede vergezeld gaande

kracht des Heiligen Geestes aan zich zelven ontdekt en

levend gemaakt zijnde, zich niet terstond zou af keeren van

de zonde, om zich naar God uit te strekken om genade

in Christus te ontvangen en te doen wat God in Zijn Woord
van hem eischt, al is het ook, dat hij tot de ontdekking

moet komen, dat hij daartoe in zich zelf krachteloos is,

maar toch aanvankelijk de geboden des Heeren zóó be-

mint, dat hij d a d e lij k, hoewel met veel gebrek, dezelve

beoefent ?

Daarom is het ook, volgens het antwoord op de 64ste

vraag van onzen Heidelb. Catech., o n m o g e ! ij k, dat zoo

wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet

zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Nergens
leeren onze Belijdenisschriften ons, dat er na die inplan-

ting, bij hen die tenminste het gebruik hunner redelijkheid

hebben, nog wel eenige, ja soms vele jaren kunnen ver-

loopen, vóór zij vruchten der dankbaarheid voortbrengen.

Deze vruchten der dankbaarheid zijn de goede werken,

welke volgens het antwoord op de 91ste vraag van den

Catechismus, uit een waar geloof, naar de Wet Gods, Hem
ter eere geschieden.

Dat de eisch tot bekeering volgens den Catechismus

niet gegrond is op onderstelde wedergeboorte, wordt ons

zeer duidelijk geleerd in Zondag IV van den Catechismus.

Daar wordt immers (zie vr. 9) gevraagd : „Doet dan God
den mensch geen onrecht, dat Hij in Zijne Wet van hem
eischt, wat hij niet doen kan ?" en geantwoord : „Neen
Hij ; want God heeft den mensch alzoo g e=

schapen, dat h ij dat k o n d e doen; maar de nwnsch

heeft zich zelven en al zijne nakomelingen, door het in-
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geven [ des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid

van deze gaven beroofd."

Al moge het waar zijn, dat zonder wedergeboorte zich

niemand bekeeren kan, zoo is toch de eisch en de ver-

p/ichting tot bekeering op de wedergeboorte niet ge-

grond.

/ Dat ook Calvijn tusschen de wedergeboorte of het ont-

vangen van de kiem of het beginsel des geloofs en de

bekeering geen tijdruimte stelt, maar leert, dat de bekeering

onmiddellijk op het geloof volgt, blijkt duidelijk uit hetgeen

hij zegt (zie blz. 56 hiervoor) ten aanzien zelfs van de ge-

ringste drup van het geloof. Zoodra dit geloof {zegt

hij) zelfs in de allergeringste mate, in onze gemoederen

gevallen is, aanschouwen wij daardoor reeds Gods

aangezicht als vriendelijk, liefelijk en goedertieren jegens

ons.

Dat Calvijn hier met het geloof het eerste levensbeginsel

bedoelt, is zeker. Hier is toch sprake, niet van het geloof

als een daad of werkzaamheid, maar van liet geloof als

een gave, die God in onze harten vallen doet, of

in ons instort, hoewel het geloof als een werkzaamheid

daaruit onmiddel! ij k voortvloeit, gelijk de lichtstralen

uit het licht, zoodat wij terstond daardoor de goeder-

tierenheid Gods jegens ons ondervinden.

In het Ille Boek Hfdst. Hl zijner „Institutie" spreekt Calvijn

over het geloof als beginsel der wedergeboorte in ruimeren

zin, en alzoo ook over de bekeering. Wanneer hij daar

nu in § 1 zegt : „Het moet buiten geschil zijn, dat de

bekeering niet slechts o n in i d d e 1 1 ij k op het geloof

volgt, maar uit hetzelve ook geboren wordt," dan kan liicr

door het geloof toch niet een. v.>erkzaamheid of de vrucht

van het geloof als hebbelijkheid, verstaan worden ; want

het is toch onnatuurlijk om te stellen, dat de eene vrucht

de andere voortbrengt ; maar daarentegen is het natuurlijk,

dat al de vruchten uit den stam of den wortel voortvloeien,

en dus zoowel het geloof als ecne werkzaamheid, als de

bekeering, beide uit het geloof als hebbelijkheid geboren

worden. Alzoo moet dus noodwendig aangenomen worden,
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dat Calvijn hier door het geloof verstaat het geloof als

levensbeginsel, waaruit de bekeering voortvloeit,

en die (gelijk hij zegt) op het geloof onmiddellijk volgt.

Dat dit Calvijn's bedoeling is, blijkt niet minder duidelijk

uit hetgeen hij zegt § 2 : „En al is het, dat wij den oor-

sprong der bekeering brengen tot het geloof, zoo droomen

wij echter niet van e e n i g e ruimte van t ij d, die

het noodig zou hebben om dezelve voorttebrengen." Dat

Calvijn hier met het geloof als oorsprong der bekeering

niet bedoelt het geloof als een daad of werkzaamheid, zal

toch zeker niet kunnen worden beweerd. Men zal toch

immers niet willen beweren, dat de eene daad de o o r-

sprong is van de andere, al is het waar dat de eene

daad vaak de aanleiding is tot de andere ?

Neen, het is zonder eenigen twijfel, dat Calvijn hier het

geloof bedoeld heeft als de h e b b e I ij k h e i d en alzoo

als de oorsprong, waaruit al de werkzame daden voort-

vloeien. Maar zoo hij het geloof hier dan als eene heb-

belijkheid of — wat immers hetzelfde is — als een inge-

stort vermogen of levensbeginsel bedoeld heeft, 't geen

buiten allen twijfel zeker is, dan blijkt dus duidelijk, dat

ook Calvijn tusschen het geloof en de bekeering geen
t ij d r u i m t e stelt, maar haar op het geloof, als oorsprong,

onmiddellijk doet volgen.

Dat ook Comrie gansch geen tusschenruimte stelt tus-

schen het geloof, zoodra het als levensbeginsel in het hart

komt, en de werkzame daden, uit dat geloof voortvloeiende,

ofschoon dat levensbeginsel zich trapsgewijze openbaart,

eerst in zwakkere en naderhand in sterkere daden des gc-

loofs, blijkt ook zeer klaar uit zijne „Eigenschappen des

geloofs." Immers hij zegt in zijne eerste verhandeling over

„het geloof, als eene genade, die de ziel op het allernauwste

met Christus vereenigt," op blz. 8 v.v. : dat Christus zich

met den uitverkoren zondaarvereenigt in deszelfs krachtda-

dige roeping uit de macht der duisternis, waardoor hij Zijn

recht op den uitverkoren zondaar doet gelden en werk-

stellig maakt, t e r w ij 1 deze vóór dat t ij d s t i p

dood is inzonden en misdaden, gel ij k alle
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anderen; dat uit die vereeniging, die dus plaats heeft

iu de kraclitdadige roeping, het ware geesteHjke leven ^ e-

!ij k t ij dl g voortvloeit en zich trapsgewijze ontdekt, eerst

in zwakkere en naderhand in sterkere, eerst in mindere

en naderhand in meerdere volmaakte daden des levens.

Het blijkt duidelijk, dat Comrie met het ware geestelijke

leven hier bedoelt de geestelijke daden des geloofs, welke

uit de vereeniging van Christus met den uitverkoren zon-

daar voortvloeien, dewijl hij zich kant tegen degenen, die

van geestelijke daden spreken vóór die vereeniging, als

van eenige voorbereiding tot die vereeniging ; waarom hij

volgen laat : „Want wat kan hij doen, die geestelijk dood

is !" en waarop dan dadelijk volgt : „ Wij besluiten dan

ook, dat het leven, het rechte, ware geestelijk leven, uit

deze vereeniging voortvloeit ; het gaat niet vooraf, maar

volgt er op, in orde der zaken, schoon beide gelijk=

tijdig zijn."

Deze beschouwing volgt ook duidelijk uit hetgeen hij

eenige oogenblikken later zegt : „Want als helminste
beginsel van leven in het hart komt, dan

ziet de -ziel de dwaasheid, lastigheid en slavernij van de

zonde, en er ontstaat een gul, hartelijk en algemeen af keer van

alle zonde en een hartelijke zielsvereeniging met alle deugd."

Uit deze woorden kan niet anders verstaan worden, dan

dat Comrie de daden des geloofs onmiddellijk na de in-

storting van het nieuw levensbeginsel laat volgen, zonder

eenige tusschen ruimte.

Dit blijkt ook duidelijk uit de zesde verhandeling over

„het geloof, de wereld overwinnende," alwaar hij blz. 269

zegt: „Eer God het hart vernieuwt heerschen twee zaken

daarin : namelijk onkunde, zoodat de o n h e r b o r e n c

zondaar zijnen nood en ellendigen toestand buiten God
niet ziet, verstaat, noch gelooft. Joh. 8 : 33 ; derhalve

zoude hij gemakkelijk zeggen kuimcn met de Joden : Wij

zijn nooit dienstbaar geweest; maar behalve dit, is er ook

eene zeer diepe ongevoeligheid : zijn hart is uitermate boos,

maar hij wordt liet niet gewaar ; zijn hart is trotsch zonder

leedwezen^ maar hij is zorgeloos als een die in het opperste
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van den mast slaapt ; doch wanneer God het hart door

genade wederbaart, een nieuw hart schenkende,

dan komt er terstond inzien en gevoel, en de arme

ziel roept uit : Wee mij, welk een zondig schepsel ben ik !

Wat is er een zondig, boos en ongebogen hart in mij,

hetwelk de Heere dreigt ! Nu zucht de ziel er onder,

Ps. 38 : 4, beklaagt zich van harte, Rom. 7 : 24, en heeft

een walg van zich zelven, Ezech. 36 : 31."

Comrie spreekt hier duidelijk over wat de onherboren

zondaar vóór de vernieuwing des harten is, en hoedanig

hij is terstond nadat God zijn hart door genade heeft

wederbaard en hem een niemv hart heeft geschonken.

Voorts zegt Comrie nog op blz. 271 : „Waar God een

nieuw hart geeft, hetwelk een kenmerk van wedergeboorte

is, is terstond een geestelijke strijd."

Deze woorden, in verband met zijne pas door mij aan-

gehaalde woorden : „ Wanneer God het hart door genade

wederbaart (dat is levendmaakt, gelijk uit den zin blijkt)

„een nieuw hart schenkende,'' geven te kennen, dat Comrie

wederbaren en een nieuw hart schenken hetzelfde acht,

althans dat hij die wedergeboren is, ook een nieuw hart

ontvangen heeft, ofschoon hij hier zegt, dat dit laatste

kenmerk is van het eerste.

Het is er dus verre van daan, dat Comrie, gelijk Dr.

Kuyper, tusschen de wedergeboorte en de bekeering eenlge

tijdruimte stelt. Natuurlijk geldt dit alleen volwassenen
;

maar indien volgens Comrie het nieuw levensbeginsel in

den zondaar niet aanwezig kan zijn, zonder dat het zich

dadelijk, ecr^t in zwakkere en naderhand in sterkere daden

des geloofs, openbaart, dan volgt daaruit, dat ook naar

zijn gevoelen de kinderen, die wedergeboren zijn, hun

wedergeboorte terstond na het gebruik hunner redelijkheid

openbaren.

Hoe zou er ook nog eenigen twijfel kunnen zijn aan-

gaande het gevoelen van Comrie ten dezen aanzien, daar

hij immers zegt, dat de uitverkoren zondaar, vóór dat

Christus zich met hem vereenigt, dood is g e 1 ij k alle
anderen, terwijl die vereeniging geschiedt, in zijne
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krachtdadige roeping, die hij (zie blz. 23 en 5

iiiervoor) zegt te gesciiieden door middel van het
Evangelie, en waarbij de d o o d e zondaar I e v e n d=

gemaakt wordt. Zou het dan mogehjk zijn, wanneer
God, gelijk liij zegt, de wet op de conscientie van bejaar-

den toepast, vóór Hij hen levendmaakt, ('t geen
zooals hij zegt Gods gemeene weg is), zoodat ze daardoor
bij zich zelven rampzaüg worden, en d a a r n a /ze/ E v a n=

g e 1 i e gebruikt om hen \q\ end te maken, dat daarop
niet terstond een geestehjken strijd zou volgen ?

Deze geestelijke strijd wordt veroorzaakt door de natuur

van het nieuwe levensbeginsel, dat zich aankant tegen de
begeerlijkheden des vleesches, den ouden mensch. Het is

een nataiirlijk uitvloeisel van het nieuwe leven, dat hij,

die dat nieuwe leven deelachtig is, zich bekeert.

Daarom is de voorstelling van Dr. Kuyper (zie blz. 145

hiervoor), dat, wanneer eene levendgemaakte ziel, die het

door die levendmaking door Gods genade mogelijk gewor-
den is, zich te bekeeren, maar zich niet tot God bekeert,

dit niets dan zijn eigen zondige boosheid en moedwil is,

o n n a t n u r 1 ij k.

Comrie, sprekende over de hebbelijkheid van het nieuwe
levensbeginsel (zie „Eigenschappen des Geloofs" blz. 217),

stelt de zaak geheel anders voor als hij zegt : dat de heb-
belijkheid van het nieuwe levensbeginsel bestaat of zich

openbaart in eene d a d e I ij k e werkzaamheid, zijnde

„natuurlijk, vloeijende uit den aard van dit leven zelve.

De zon zendt hare lichtstralen niet natuurlijker uit, dan
deze hare genegenheden tot God en Zijne dienst doet ; de
dienst Gods is zijne spijze en drank ; want hoe kunnen,
die der zonde dood zijn, daarin leven ?" Op de volgende
blz. zegt hij daarvan o.a. : „Het is gemakkelijk werkzaam :

o ! de geboden zijn niet hard en een ondragelijk juk

:

dewijl in het hart ingedrukt is de natuur=
lijke helling daartoe; Christus juk is zacht en Zijn

last licht; men stelt zijne eere en zijn voorrecht in die

zaken, en dat maakt dat Zijne geboden niet zwaar zijn."

Deze voorstelling komt volkomen overeen met art. XII
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van het derde en vierde lioofdst. van de Vijf artikelen te-

gen de Remonstranten, liiervoren op blz. 35 en 36 door

mij aangeliaald.

Dat ool\ Brakel de bekeering onmiddellijk op de We-
dergeboorte laat volgen, zoodat hij tusschen de wederge-

boorte — wanneer zij n.1. door het gemis van het gebruik

der redelijkheid niet verhinderd wordt zich te openbaren
— en de bekeering geen tijdruimte stelt, is algemeen be-

kend, hl zijn „Redelijke Godsdienst" 1ste deel, zegt hij op

blz. 748 : „ Vóór de eerste daad des geloofs is de mensc/i

dood, hoevele voorbereidende bewegingen hij ook mogt

ontvangen hebben."

Hieruit volgt, dat de eerste daad des geloofs volgens

Brakel o n m i d d e 1 1 ij k op de levendmaking of de weder-

geboorte volgen moet, aangezien de mensch vóór de eerste

daad des geloofs, die niet anders dan uit de wedergeboorte

voorvloeien kan, dood is. Echter kan die eerste daad een

enkele zucht der ziele zijn tot den Heere Jezus, die de

zondaar, als (om met Comrie te spreken) door de toepas-

sing der wet op conscientie bij zich zelf geheel verloren,

doet, zonder dat dit dadelijk openbaar wordt, en zonder

dat hij misschien zelf die zucht als een daad des geloofs

durft aan te merken ; maar het is dan toch een
daad des geloofs, die uit het nieuwe levensbeginsel

voortkomt en door den Heere gekend wordt.

Voorts stelt ook Brakel, evenals Comrie, de vruchten

der wedergeboorte voor, als daaruit n a t u u r lij k voort-

vloeiende, zoodat de wedergeborene door het nieuwe le-

vensbeginsel zich gedrongen en zeer gewillig gevoelt tot

bekeering. Uit de kracht van het nieuwe leven kan hij

niet anders. Immers „dewijl (zoo zegt hij blz. 753) het

geestelijk leven van boven is, zoo wil het altijd weer naar

boven. God is niet alleen de oorzaak van het leven, maar

is ook het voorwerp van deszelfs bewegingen. . God is al

het vermaak, de lust, de blijdschap van een wedergeboren

mensch; hij kan het van God af niet harden; hij wil,

hij moet in het licht van Gods aangezicht, in vrede met

God, in de liefde en gemeenzaamheid met God verkeeren,
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uit de vcrccniging met God vercenigd zijn met Zijnen wil,

om te liatcn en te vlieden al wat God haat, en te bemin-

nen en te doen al wat God bemint en Hem welbeliagelijk

is. Hij wordt ras gewaar als hij verder van den Heere

is ; dan is hij ontroerd, verontrust, onvrij, en kan niet

rusten, totdat hij wederom nabij God, de rust van zijne ziel

is ; daar leeft hij in, daarin haalt hij zijn adem, gelijk het

lichaam in de lucht. Ps. 73 : 23 : Mij aangaande, het is

mij goed nabij God te wezen. Gelijk het leven hem ver-

makelijk is, zoo is de doodigheid hem smartelijk."

Welk een verschil van voorstelling van den aard en de

natuur van het nieuwe leven en de daaruit natuurlijk

voortvloeiende bekeering, vindt men toch, wanneer men de

voorstellingen van Brakel en Comrie met die van Dr. Kuy-
per vergelijkt.

Bij den laatste is het: ik heb mij, als gedoopte voor

wedergeboren te houden, zoodat, wat ook mijn doop on-

derstelt, in mij het leven aanwezig is, dat in mijne bekee-
ring moet uitkomen. Lang moge de daad des geloofs

kunnen sluimeren ; maar aangezien ik mij als gedoopte, en

dus wedergeborene, voor mij zelven heb te beschouwen,

als iemand, in wien als kind de wonderdaad Gods, n.1. de
wedergeboorte geschied is, zoo heb ik de roepstem tot

bekeering, als tot mij gericht, op te volgen, een besliste

keuze te doen, en mij, zonder dit uittestellen, te bekeeren,

tegen de wereld en voor Christus te kiezen, Hem te aan-

vaarden als mijn Heiland, mij aantesluiten bij Zijn volk, en

bij de Gemeente de bezegeling mijner besliste keuze te

vragen in het Heilig Avondmaal. Bekeer ik mij niet, hoe-

wel God, gelijk ik onderstellen moet, op ver-

borgene wijze het zaad des levens in den akker van mijn

hart heeft gestrooid, zoodat de kracht der toekomende
eeuw in mij werkt en mij door Gods genade de bekeering

mogelijk geworden is; laat ik dit nieuwe leven s=

beginsel niet werken, niettegenstaande ik mijne

verlorenheid en mijne redding zie en als werkelijk be-

staande, geloof, dan is dit niets dan mijn eigen zondige

boosheid en moedwil, zoo ik bij dit alles mij niet bekeer.
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Bij de e e r s t e n is liet : eene gansch bovennatuurlijke,

een zeer kraciitige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, ver-

borgene en onuitsprekelijke werking, in hare kracht niet

minder, noch geringer dan de schepping of opwekking der

dooden, waardoor zij nu den geestelijken strijd, den strijd

tegen de boosheid van hun hart, en alzoo tegen alle zon-

den en tegen alle zondige gedachten moeten, maar ook

willen strijden. Zij kunnen niet anders en willen
niet anders, dan Gods geboden hartelijk liefhebben en be-

trachten als heilig, rechtvaardig en goed ; zij kunnen
niets tegen, maar willen alles gewillig voor de waar-

heid doen ; hunne genegenheden zijn tot God, en Zijnen

wil te doen is hunne spijze. Hunne ongelijkvormigheid

aan God doet hen menigmaal bitterlijk weenen, en een

walg hebbende aan zich zelven, is Jezus hun boven alles

dierbaar.

Bij den laatste is het : een zich voor w e d e r g e=

boren houden en daarom verplicht zijn tot bekee-

ring en, dit doende, te onderstellen dat mijne bekee-

ring is de vrucht mijner geboorte uit God.

Bij de eersten is alles een n a t u u r I ij k gevolg
van de wedergeboorte of het nieuwe schepsel, dat zich

naar zijn aard openbaart en openbaren moet, hetwelk

gepaard gaat met zooveel licht en kracht des Heiligen

Geestes, dat ik niet noodig heb het werk Gods te onder=
stellen, 't welk ik levendig ondervind, en dat, bij gemis

van dat licht en die kracht, mij geen rust geeft in eene o n=

zekere onderstelling, maar mij doet smeeken, aan-

houdend doet smeeken om het licht des Heiligen Geestes,

waardoor ik zie, dat ik het eigendom van Jezus ben.



VIII.

De Sacramenten.

Sacramenten zijn heilige, zichtbare teekenen en zegelen

van het genadeverbond, van God ingesteld, om ons Zijne

beloften duidelijker te doen verstaan en dezelve aan ons

te verzegelen en daardoor ons geloof te sterken.

Ze zijn daarom zoodanig gegeven, dat de teekenen over-

eenkomst hebben met de beteekende zaak.

Ze zijn geen voertuigen van de genade, noch sterken

ons geloof anders, dan wanneer wij hetgeen daardoor

aan ons beteekend en verzegeld wordt, door een oprecht

geloof aannemen.

Daarom moet elk, die de Sacramenten gebruikt, een

waar geloovige zijn, wijl er toch eerst geloof moet zijn,

zal er van versterking sprake kunnen zijn. Ook is het, om
versterkt te worden, niet genoeg een geloovige te zijn,

maar daartoe is noodig, dat de beteekende en verzegelde

beloften Gods door een oprecht geloof worden a a n g e=

nomen; gelijk ook de natuurlijke spijzen het lichaam

niet sterken, dan wanneer ze met den mond gegeten

worden.

Maar even zeker, als de natuurlijke spijs en drank bij

het gebruik het lichaam dadelijk versterken, en die ver-

sterking wordt waargenomen in de meerdere bekwaamheid

tot het verrichten zijner werkzaamheden, even zeker wordt

ook de waar geloovige in het geloof dadelijk versterkt,
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wanneer hij niet maar de uiterlijke teekenen niet den mond
gebruikt, nuiar ook den üeere Jezus door hei <!;elüof

geesiciijk eet en drinkt, en wordt ook deze versterking

waargenomen in de meerdere bekwaamheid tot den gces-

teUjken strijd.

De Sacramenten zijn niet onmisbaar tot onze zaligheid
;

echter is het nalaten van liet gebruik uit onverschi!ligI;eid

een sterk bewijs, dat het waar geloof nog ontbreekt.

Niet door het gebruik der Sacramenten wordt onze ge-

hoorzaamlieid meest beproefd en Vv-ordt de stand van ons

geloof v/aargenomen, maar in de liefde tot God en den

Heere Jezus Christus, als vrucht van het geloof, door de

liefde werkende, en zich openbarende in een GodzaügLU
wandel.

Daarom leidt het algemeen en geregeld gebruik der

Sacramenten niet zoozeer tot groote geloofsverzekering,

als wel liet leven des geloofs op de beloften Gods en het

wandelen in de wegen des Heeren ; maar in welke geeste-

lijke v/erkzaamheden altijd zeer veel behoefte aan geloofs-

versterking gevoeld wordt, en die versterking door den

waren geloovige dan juist het meest gezocht wordt in l\q\\

weg, van God zelf daartoe verordend, dat is het gehoor

van het Woord Gcds en het gebruik der heilige Sacra-

menten.

De beide Sacramenten onder het Gude Testament, n.1.

B e s n ij d e n i s en P a s c li a, zijn onder l.et isMeuvve Tes-

tament vervangen door die van Doop en Avoiidmaaï,
en hebben dezelfde beteekenis. Want gelijk de Besnijdenis

den geloovigen onder het O. T. hunne natuurlijke verdor-

vjnheid en de noodzakelijkheid van de vernieuwing huns

l.arten voorstelde, zoo stelt de Doop onder het N. T. ons

voor de onreinheid onzer liarlen en de noodzakelijkheid

der nieuwe geboorte uit God. En gelijk het Pascha onder

het O. T. den geloovigen de geestelijke voeding voorstelde,

zoo stelt het Avondmaal onder het N. T. evenzeer de

geestelijke voeding den geloovigen voor oogcn.

En deze geestelijke weldaden worden door de genade

en de barmhartigheid Gods aan de geloovigen niet alleen
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bcteekend, maar ook verzegeld, zoodat de geloovige ge-
bruiker door den Heiligen Geest krachtig van de beloften

Gods aangaande de zegeningen van het genadeverbond te

hcmwaarts verzekerd wordt, en aizoo zijn geloof wordt
versterkt en de beloften Gods aan zijn hart worden ver-

zegeld.

Het onderscheid tusschen het Woord en de Sacramen-
ten bestaat dus hierin, dat het Woord, als het zaad der

wedergeboorte, door de dienaren des VVoords tot allen
gebracht moet worden, krachtens het bevel van Christus,

om het Evangelie allen creaturen te prediken ; terwijl de
Sacramenten alleen mogen worden bediend aan de g e-

1 o o V i g e n, die door belijdenis en wandel als geloovigen

zich openbaren.

Met deze omschrijving van de Sacramenten is Dr.

Kuyper het geenszins eens. hnmers, volgens Dr. Kuyper
moet vv'el elk die het Sacrament ontvangt, een waar ge-
loovige, een wedergeborene zijn, maar als hij dit slechts

is, dan zal ook het Sacrament hem dienen tot versterking,

ook al merkt hij het niet. Van een geloovig omhelzen van
de beloften Gods, in de Sacramenten beteekend en ver-

zegeld, waardoor het geloof versterkt wordt, is bij Dr.

Kuyper geen sprake. Neen- Een geloovige heeft slechts het

sacrament, dat is het uiterlijk teeken, te ontvangen, en hij

kan zich verzekerd houden, dat zijn geloof versterkt wordt,

omdat, als het Sacrament van Doop of Avondmaal naar

Gods ordinantie (dat is door een bevoegden leeraar en

naar de instelling van Christus) toegediend wordt, zich

aan dit bedrijf op aarde altoos aansluit een bedrijf uit den
hemel, waarbij Ciiristus door Zijnen heiligen Geest een

daad volbrengt in het hart van het uitverkoren kind van
God, die hem ten zegen is en hem begenadigt en ver-

sterkt.

En omdat voor een zondaar, die gered za! worden,
volgens Dr. Kuyper de teekenen onmisbaar zijn, is het

beter, dat aan velen he!: Sacrament, ofschoon hun niet

toekomende, bediend wordt, dan dat hetzelve aan één

uitverkorene onthouden wordt. Daarom zal men voor-
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zichlit!; doen, indien men aan zooveel dit maar immer lijden

kan, lioewcl altijd in den geordciidcn weg, en dus aan

heel de gemeente die gedoopt en volgens Dr. Knyper dus

als wedergeboren moet worden aangemerkt,
de Sacramenten toedient, ter wille van de uitverkorenen ;

terwijl óók, volgens Dr. Kuypcr, een algemeen en geregeld

gebruik der Sacramenten leidt tot groote geloofsverzekc-

ring, wat natuurlijk volgen moet, indien het waar is, wat

Dr. Kuyper beweert, dat inzonderheid de Sacramenten,

door middel van welke Christus Zijne genadewerking in

de ziel indraagt, eiken uitverkorene versterken, ook zonder

dat hij 't merkt, en zonder dat hij de daardoor beteekende

en verzegelde beloften Gods door het geloof dadelijk

omhelst, wijl hij, als met het Hoofd Christus vcreenigd,

uit Hem al door, gelijk de ranken uit den wijnstok, de

levenssappen ontvangt, wat ongemerkt plaats heeft,

behalve bij de Sacramenten, waarbij alléén (volgens Dr.

Kuyper) hij van die werking afweet. Daarom noemt Dr.

Kuyper ook l:et Sacrament in zekeren zin liet weerglas,

waarop wij den stand van ons geloof kunnen waarnemen,

daar volgens hem, veel meer dan in iets anders, dcarin

onze gehoorzaamheid en onze onderworpenheid aan God

moet worden beproefd.

Dr. Kuyper wil voorts Besnijdenis en Pascha onder het

O. T., in vollen werkelijken zin niet beschouwd hebben

als Sacramenten.

Dat dit een en ander ten aanzien van de Sacramenten

het gevoelen is van Dr. Kuyper, moge blijken uit l:ct

volgende

:

In zijn werk „Voor een Distel een Mirt," zegt Dr. Kuy-

per op blz. 38 v.v. : „Maar al gaat nu deze inwerking van

den Wijnstok op de ranken bij nacht en bij dag door,

toch teekent die werking zich op niet één o o g e n=

blik zóó duidelijk, dat ge zeggen kunt : „Hier werkt nu

de Christus en zijne werking is in mij aldus."

„Want wel is er ook een mystiek leven van de ziel,

dat vooral bij aandoenlijke en gevoelige personen, soms

den vorm van beelden aanneemt, zoodat het hun te moede
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is, of ze hun Jezus ontmoet en gezien hebben, ja, alsof

hij hun toesprak en hen aanraakte. Maar zelfs de meest

dvvecpcnde ziel zal nooit staande houden, dat dit werke-

lijk alzoo toeging, alsof Jezus uit den hemel ware neder=

gedaald, om zijn hand daadwerkelijk op hem te leggen.

,,Al zulke voorstellingen zijn dus zoete ni ij in e r i n-

g e !i van een gevoelig gemoed, dat metterdaad

genadewerking onderging, maar zich nu van deze genade-

werking op zulk een plastisclie wijze zoekt bewust te worden.

Maar juist daarom blijft het er bij, dat
we de werking van Christus uit d e n ii e ni e I

nooit rechtstreeks vvaarnemen.
„Die wsrking is er ; ze werkt al door ; maar ze werkt

op de manier van den wijnstok. Uit wortel en stam dringt

al door het levenssap in de ranken op, maar zonder dat

ge het kunt waarnemen. En zoo ook dringt uit den

Christus al door het leven der genade in de zijnen in,

maar hoe de Heilige Geest dit werkt, blijft ons even

verborgen, als de voeding van ons eigen bloed door de

spijzen, die we aan den huiselijken disch genoten.

„Alleen het Sacrament maakt liierop ccnc

uitzondering.

„Niet in dien zin, alsof elk kind van God onder het

genieten van l.et Sacrament op het eigen oogenblik ont-

waren kon, dat en op wat wijs Jezus uit den hemel op

hem inwerkte. Reeds de kinderdoop weerspreekt dit. Of

hoe zou zulk een wicht van weinig dagen ontwaren kun-

nen wat innerlijk in zijn ziel geschiedt ? Ook weet een

kind van God van meer dan één Avondmaal, dat hij ver-

liet zonder iets ontwaard of gemerkt te Iicbben. I:n het

zou toch een al te treurige leer zijn, zoo men zeggen ging,

dat deswege zulk een Avondmaal zonder vrucht bleef, of

zulk een Doop geen waarde had.

„Neen, heel iets anders is bedoeld.

„Dit, dal er ten zeerste in elk Sacrament een actie, een

werking van Cl 'islus uit den Lcmel is. Dat dus, als het

Sacrament van Doop of Avondmaal, naar Zijn ordinantie

op aarde wordt uitgericht, zich aan dit bedrijf op aarde
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altoos aansluit een bedrijf uit den hemel. En wel zulk een

bedrijf, dat de Christus uit dien hemel door Zijnen Heili-

gen Geest een daad volbrengt in het hart van hem, die

het Sacrament van Doop of Avondmaal ontvangt.

„Nu kan deze daad Christi ten zegen of ten oordeel zijn,

een reuke des levens ten leven of een reuke des doods

ten doode. Tot opstanding of ten val. Is dus de per=

soon, die het Sacrament van Doop of Avond=
maal ontvangt, een verkoren kind van God,
dan werkt die actie van Cl) rist us op hem ten
zegen en begenadigt hem; maar ook, is die per-

soon een vijand Gods en een loochenaar van den Chris-

tus, dan gedijt hem het Sacrament niet ; maar gaat ook

niet werkeloos van hem heen ; doch werkt in hem een

geestelijke schade ; een verergering van zijn toestand.

„Altoos als bij den zonvloed. Het eene zelfde water,

dat Noach in de arkc optilt, draagt en behoudt, maar

tegelijk de onrechtvaardigen versmoort in den vloed.

„Maar juist omdat door Jezus zelf deze actie aan het

Sacrament verbonden is, weet ge dan ook ten andere,

z ó o d i k V.' ij I s het Sacrament uitgaat : Nu op dezen
o o g e n b 11 k, en in verband met deze teekenen, heeft er

een actie van Jezus uit den hemel plaats.

„Zoo is dus het Sacrament de door Jezus zelf ingestelde

heilige Ceremonie, die ons rechtstreeks met de oogen-

blikkelijke werkzaamheid van den Middelaar in den hemel

in aanraking brengt.

„Wel grijpt die werking ook buiien het Sacrament plaats
;

want hield die werking ook maar even op, zoo waren de

ranken dood en de planten van den v/ortel afgescheiden.

Maar t e r w ij 1 anders die vv e r k i n g van C h r i 5=

t u s ongemerkt plaats g r ij p t, w e e t g e b ij h e t

Sacrament van die werking af. .

„Ge weet, dat op iiet eigen oogenblik, dat het water

gesprenkeld of brood of wijn genomen wordt, de Midde-

laar uit den hemel een bijzondere genadewerking in Gods
kinderen tot stand brengt, of ook zijn geestelijken toorn

werken doet tegen degenen, die zijn Verbond ontheiligen.
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„Zoo plaatst dus het Sacrament u rechtstreeks in ver-

band met een daad, die op dat eigen oogenbhk van (.km

Christus uitgaat. Christus en dat Sacrament hooren bijeen.

Dat Sacrament is slechts een instrument, waarvan Christus

uit den hemel zich bedient, om zijn genadewerking in de

ziel van Gods kind in te dragen.

„En daarom juist heeft het Sacrament de wondere be-

koring van het ii te maken, alsof de hemelen ii opengin-

gen, en alsof ge den Middelaar Zijn hoogepriesterlijk

werk volbrengen zaagt.

„En hiervan nu is de iüdruk, ook bij d e n j^ e e n, die

er zich s^ e e n r e k e n s c Ij a p v a n w c e t t e i^ e '. e ii,

zoo overweldigend en sterk, dat men onbewust gevoelt

Jezus nooit meer nabij te zijn geweest dan onder het

Sacrament.

„Juist dat maakt dan, dat liet Sacrament voor uw ziels-

besef een geheel eenig gewijd en heilig karakter draagt.

„H2t 13 of ge in de nab'jheid van den Zoon Gods zijt

geweest.

„En reeds dit vervult u met innerlijke verrukking."

Op blz. 21 van datzelkie werk zegt Dr. Kuyper : „Uw

Vader in de iicmèlen zegt u, dat het geloof van uwe zijde

niet buiten de teekenen kan. Dat voor een zondaar, die

o-ered zal worden, de teekenen onmisbaar zijn. Dat de

rookende viaswiek, voor wat aan u ligt, niet kan opglc-

ren, als het teeken haar niet doet opgloren."

In l-,et 2de deel van „E Voto" blz. 476 zegt Dr. Kuyper

:

„En overmits het nu Z;jn wil is, dat zijn Sacrament aan

geen Zijner uitverkorenen zal onthouden worden, zoo on-

derwijst de Heilige Schrift ons, om ook aan het zaad der

kerk zijn Sacrament te bedienen.

„Wel is het blijkens deze beide regelen zeker, dat het

Sacrament op die wijs tevens aan vele niet-uitverkorenen

zal bediend v/orden, maar het blijkt de wille Gods te zijn,

dat liever het Sacrament aan tien personen zal bediend

worden, v/ien liet niet toekomt, dan dat één Zijner uitver-

korenen er van verstoken zou blijven."

Voorts in „Voor ee i Distel een A'Vr.'' blz. 59: „In de
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dagen onzer vaderen, toen het Bondszegel ijverig gezocht

wierd, heerschte er algemeen groote geloofsverzekerdheid.

„Thans nu het Bondszegel vaak gemeden wordt, ver-

woest de twijfel en de bekommering zoo menige ziel."

Op biz. 51 en 52 van dat werk zegt Dr. Kuyper : „On-
der het Sacrament wordt het kind van God, ook al

merkt hij zelf het niet altoos, weer met versche

olie overgoten.

„Vandaar, dat de eerste Christenen, wier strijd zoo ont-

zettend en wier leven zoo ongelooflijk gespannen was,

alle dag om het Sacrament riepen. En vandaar ook, dat

in de dagen der Reformatie de vraag naar het Sacrament,

niet eens per jaar, maar gedurig, weer algemeen wierd

voor Doop en Avondmaal beide, elk op eigen manier.

„Toen streden de heirscharen des Heeren en toen dron-

ken ze telkens uit de beek.

„Maar als de harde slagen van strijd op leven en dood
voorbij zijn, en het leger heeft zijn stille kwartieren weer

betrokken, dan is het water niet goed genoeg meer, en

prikkelt de dorst niet.

„En zoo ging het ook in Christus' Kerk.

„Men gebruikte zijn geloof niet meer. Men spande zijn

geloof niet meer in. Het geloof bleef werkeloos in de bin-

nenkamer der ziel rusten. En natuurlijk, toen werd het

ook niet moede meer, en kende het geen uitputting, en

had het aan de sterking door het Sacrament geen be-

hoefte meer.

,,Zoo is dus ook voor u het Sacrament in zekeren zin

een weerglas, waarop ge den stand van uw geloof kunt

waarnemen."

Nog iets eerder op blz. 46 vindt men: „Veel meer dan

in iets anders moet juist in Doop en Avondmaal uw ge-

hoorzaamheid, uw onderworpenheid aan uw God beproefd

worden."

Ten aanzien van Besnijdenis en Pascha, zegt Dr. Kuy-

per in zijn „E Voto," 2de deel blz. 457 : „Natuurlijk is

deze keuze van de elementen die bij het Sacrament ge-

bruikt worden, niet toevallig. Het moest water, brood en



DE SACRAMENTEN. 177

wijn wezen, en het kon niet anders zijn. Want wel zien

we bij Israël een soort schaduwachtige Sacramenten in

gebruik, die uit andere elementen waren saamgesteld

;

maar dit verandert in niets den gestelden regel, daar deze

bedeeling der Sacramenten een geheel eigenaardig karak-

ter draagt, en men dan ook nooit mag zeggen, dat de

Besnijdenis en het Pascha Sacramenten in vollen, werke-

lijken zin waren. Evenmin als de offerande op het brand-

altaar de volle werkelijke offerande was, maar slechts de

afschaduwing ervan, zoo ook stond het met Besnijdenis

en Pascha. Ze traden wel bij Israël in de plaats van dat-

gene, wat voor ons de Sacramenten zijn, maar zonder
deswege met onze Sacramenten geheel op
één lijn te staan." Voorts op blz. 468 en 469: „Ook
Israël had wel zijn Sacramenten van Besnijdenis en Pasclia,

maar deze droegen, gelijk heel Israëls bedeeling, toch al-

toos een schaduwachtig karakter, en mogen nooit
met de volle Sacramenten van Doop en
Avondmaal geheel gel ij Ie worden gestel d."

Uit al deze woorden van Dr. Kuyper blijkt dus :

I. dat hij ontkent, dat een naar God dorsten=
de ziel, anders dan bij het Sacrament, v/eten

kan, dat en wanneer Christus in haar werkt.

Gods kinderen mogen zich echter wel verheugen dat

die ontkentenis niet op de Waarheid gegrond is. Want hoe

menigmaal verkeeren zij in angsten en benauwdheden van

wege hunne in- en uitwendige vijanden, waarin zij roe-

pen tot God, die hen dan, overeenkomstig Zijne beloften,

uithelpt, zoodat zij de nabijheid van den Heere Jezus zóó

mogen ondervinden, dat zij met David (Ps. 36 : 8—10)
uitroepen

;
„Hoe dierbaar is Uwe goedertierenheid, o God,

dies de menschenkinderen onder de schaduw Uwer vleuge-

len toevlucht nemen. Zij worden dronken van de vettigheid

Uws huizes, en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellus-

ten. Want bij U is de fontein des levens ; in Uw licht

zien wij het licht." Wanneer zij dit mogen ondervinden,

dan weten z ij w a a r 1 ij k dat het Jezus is, die op dat
o o g e n h 1 i k in hunne harten werkt tot hunne zoete ver-
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troosting en blijdschap. Daarom is het hun zoo goed nabij

God te wezen. Ps. 73 : 28. En al is het ook waar, dat zij

Jezus niet zien met hun lichamelijk oog, met het oog des

geloofs zien zij Hem dan, evenals het Job mocht gebeuren,

toen hij zeide : „Met het gehoor des oors heb ik U ge-

hoord, maar nü ziet U mijn oog ; daarom verfoei ik mij

in stof en asch." Job 42 : 5, 6.

Dit zijn geen „zcete mijmeringen van een gevoelig ge-

moed," maar de ,,B e t h=E i's" en ,,P n i ë 1 s" der kinderen

Gods, die zij in hunne worstelingen met God tDt hunne

vertroosting en blijdschap, waarbij zij alsdan op Iiunnen

weg krachtig versterkt en bemoedigd worden, mogen or.-

dervinden, gelijk ook, volgens Ps. 25 : 14, „de verborgen-

heid des Heeren is voor degenen die Hem vreezen ; ca

Zijn verbond, om hnn die bekend te maken."

Of zouden het misschien „zoete mijmeringen" van h'.t

gevoelig gemoed van den welbekenden doctor i4. Caparfos.',

den bekeerden Israëliet, geweest zijn, waarvan hij spreekt

in zijne b^keeringsgeschiedenis, 3de druk, uitgegeven b
j

G. van Pa3:sem te Amsterdam, en die hij ondervond,, na-

dat hij met groote vrijmoedigheid enuitinnigen drang zijns

harten aan zijnen oom geopenbaard had, wat hij in zijn

hart voor Jezus als den waren Messias gevoelde ? hi:J

verhaalt hiervan aldus

:

„Deze woorden (die hij nl. bij die gelegenheid tot zijnen

oom gesproken had) sprak ik met zulk eene vervoeringen

geestdrift uit, dat mijn oom, zeer ontsteld en versclirikt,

vreesde dat ik wellicht mijn verstand verloren had. Hij

plaatste mij op de sofa, en, na zich een poos vcrwijdeid

te hebben om mij tot mij zelve terug te doen komen,

kwam hij weder binnen en begon over iets anders te

spreken. Maar mijne ziel was te zeer overstelpt en bewe-

gen om te kunnen luisteren naar lietgecn hij tot mijzeid;-.

Ik had gemeenschap zonder een v/oord te spreken, met

den God mijner verlossing; want op dat oogenblik gevoel-

de ik Hem zóó nabij, dat als het ware mijne hand Hem
greep ; het was de tegenv^ocrdigheid van den Adonai

mijner vaderen, die mij ondersteund liad, en van dien dcg
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af mijne ziel cene vertroosting sclionl':, welke zij nog niet

iiad ondervonden, en eene mij . tot liiertoe niet geleende

vreugde en sterkte mededeelde."

Echter weet, (volgens Dr. Knyper) het kind van God

alleen bij het genieten van het Sacrament, dat Jezus

op dat eigen oogenblik in hem werkt, hoewel hij die wer-

king niet kan waarnemen. Wèl werkt de Heere Jezus ook

buiten het Sacrament aldoor in hem, gelijk de v/ijnstok in

de ranken, maar dit wordt hij niet gewaar ; hij weet het

slechts en ziet het alléén b ij h e t S a c r a ment,

lioewel hij ook dan nog niet ontwaren kan dat en op

wat wijsjezus uit den hemel op hem inwerkt. Nochthans

brengt die wetenschap (volgens Dr.^Kuyper) hem in ver-

rukking, en zelfs is de indruk diea dit geeft zoo sterk,

ook bij hem, die er zich geen. rekenschap van weet te

geven, dat hij onbewust gevoelt Jezus nooit meer nabij

te zijn geweest dan onder het Sacrament.

Gelukkig dat de kinderen Gods een zekerder bewijs

liebben van de tegenwoordigheid van den hun zoo dier-

baren Heere Jezus, ¥/iens zalige werking zij m et z e k e r=

h e i d en met een geheiligde k e n n i s gewaar wor-

den ; niet alleen bij het gebruik"der Sacramenten, maar

óók daarbuiten, zoo dikwijls l'e't Gode behaagt de door

hen gebruikte, van God verordende' genademiddelen voor

hen te zegenen, en zij den Heere Jezus en Zijne weldaden

met een oprecht geloof mogen aannemen en zich geloovig

mogen toeëigenen, waarvan zij zich alsdan zeer h e e r=

1 ij k bewust zijn en wel w a a r 1 ij k r e k e a scha p

weten te geven, zoodat zij met vreugde aan hunne mede-

broed-ers en zusters o zoo gaarne willen vertellen, wat

de Heere aan hunne zielen gedaan heeft.

Een naamchristen, die nooit waarlijk aan zich zelf ont-

dekt is, en daarom ook nooit Waarlijk tot Christus ge-

vluc'it is, en Hem dus ook nooit waarlijk, door het geloof

lieeft aangenomen, en evenmin de zalige troost Zijner ge-

meensciiap heeft gesmaakt, moge met zulk eene voorstel-

ling zeer ingenomen zijn, omdat i;ij zich uit den aard der

zaak gaarne vergenoegt en geruststelt met een „weten
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zonder te kunnen merken," — een waar Christen k a n

zich niet geruststellen, vóór hij bij het licht des Heiligen

Geestes ziet, dat hij de eigenschappen van een kind v::n

God, gelijk hij die in Gods Woord voorgesteld vindt, in

zijn hart deelachtig is. Hij durft niet op „onderstelling"

te bouwen, maar moet uit de kenmerken des waren gc-

loofs in hem, weten dat hij een waar geloovige is, en

kan zelfs dan nog niet gerust zijn, vóór dat Gods
Geest met zijnen geest getuigt dat hij een kind van God
is, Rom. 8 : 16. 't Is waarlijk, gelijk Comrie zegt in zijne

„Eigenschappen des zaligmakenden geloofs'' op blz. 391

en 392, dat tot de verzekering een bijzonder werk des

Heiligen Geestes noodig is. „Bij voorbeeld (zegt hij) die

hongert en dorst, zal zalig worden, is de meerdere stellii^g

uit Gods Woord ; de ziel durft het nie!: ontkennen dat zij

het doet, is de mindere stelling in het hart ; maar dat zij

hieruit dat besluit zou trekken : Ik zal zalig worden, daar-

toe is zij ten eenenmale buiten staat ; en doet zij het, het

zal bij de bevinding geleerd worden, dat dat besluit haren

angst, hare vreeze en twijfelmoedigheid niet zal overwin-

nen, en haar tot dezen gerusten verzekerden zielstaat

brengen. Daarom is het dat Paulus leeraart Rom. 8 : 16

dat de Geest getuigt met onzen geest."

II. dat hij leert, dat C h r i s t u s i n h e t Ii a r t v a n

een i e ^^ e 1 ij k, die het Sacrament ontvang 1,

een daad volbrengt, waardoor Ii e t geloof
van een verkoren kind \an God \erster];t

wordt, welke werking óók buiten het Sacrr.=

ment plaats heeft, maar dan ongemerkt;
doch bij het Sacrement alléén weet het kind
van God van die werking af, omdat het weet,

dat op het eigen oogcnblik dat liet water gc=

s p r e n k e 1 d of brood e n w ij n g e n o !ii c n w o r d t,

de Middelaar uit den h e m e I e e n b ij z o n d e r e

genadewerking in Gods k 1 n d e r c n t o t s t a n d

brengt, en Christus v a n het S a c r a va ent zie h

bedient, om Z ij n genadewerking in de ziel

van Gods kind in te dragen.
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Dat een naamchristen, die vreemd is van een geloovig

aannemen van den Heere Jezus, van zulk eene voorstel-

ling gediend is, is licht te begrijpen. Maar een waar ge-

loovige weet, dat hij ook buiten het Sacrament versterkt

wordt door het geloovig omhelzen van den Heere Jezus

Christus, en dat, ofschoon God, de Heere, in de Sacra-

menten aan hem Zijne beloften beteekent en verzegelt,

die Sacramenten hem niet versterken, zoo hij niet bij het

gebruik daarvan den Heere Jezus-zelf door het geloof om-

helst en Zijn vleesch en bloed geloovig geestelijk eet en

drinkt, in welk geval hij van de werking van Christus in

zijn hart z e k e r lij k afweet ; niet slechts door de weten-

schap, dat Jezus in hem op dat oogenblik een daad vol-

brengt, hem tot sterking, maar door dat de Heere Jezus

op dat oogenblik de beloften van Gods genadeverbond,

door de werking des Heiligen Geestes, zóó in zijn hart

doet werken, dat hij ze met toepassing op zich zelven

geloovig aanneemt, en alzoo door die zielsverkwikkende

gemeenschap met Christus, zich dadelijk versterkt gevoelt,

en als het ware van zijne zijde het verbond vernieuwt, om
in de Vv^egen des Heeren met vernieuv/den lust te wande-

len en te strijden tegen zijne inwendige verdorvenheden

zoowel, als tegen de daaruit voortvloeiende zondige lusten

en kwade begeerlijkheden, en tegen alle zonde, die hij nü

met hartelijke droefheid belijdt, en waarvan hij in zulke

oogenblikken gevoelt waarlijk een heiligen afkeer te hebben.

Dit is de wijze, waarop een kind van God bij het ge-

bruik der Sacramenten de werking van Christus in zich

ondervindt, zoo vaak het hem gebeuren mag Christus en

Zijne weldaden door het geloof aan te nemen ; en dit is

ook de wijze, waarop elk waar geloovige, buiten het ge-

bruik der Sacramenten, de werking van Christus in zijn

hart gewaar wordt.

III. dat, volgens zijn gevoelen, voor een
zondaar, die gered zal worden, de teekenen
onmisbaar zijn; terwijl de rookende vlas=
wiek, voor wat aan ons ligt, als het teeken
haar niet doet op gloren.
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bc/C vou!;,it'liin^ >o i.c. .icituurlijk gevolg van de mee-

ning, dat Christus zicli van het Sacrament bedient, om

Zijn genadewerking in de ziel van Gods kind in te dragen,

terwijl het toch niet hel Sacrament, maar het .geloof

is, waarvan Christus' zich als een instrument, dat hij daar-

toe aan Zijne uitverkorenen genadiglijk schenkt, bedient,

om hem in heiligmaking te doen toenemen, en door welk

geloof alléén ook het Sacrament hem dient tot versterking;

lioewel het volkomen Vv^aar is, dat, ofschoon de zondaar

alléén door het geloof behouden wordt, het door onver-

schilligheid niet gebruiken van de Sacramenten, als de door

God verordende middelen, om ons Zijne beloften te beter

te doen verstaan, en ze ons te beteelienen en te verzege-

len, en daardoor ons geloof te sterken, een zeer sterk be-

wijs zou wezen voor het gemis van het geloof des harten

;

daar toch elk waar geioovige door den Heihgen Geest

leert in gelioorzaamheid zich gewillig te onderwerpen aan

de uitdrukkelijke bevelen Zijns Meeren, die hij gelooft hem

gegeven te zijn tot zijn eeuwig heil.

iV. dat h ij acht dat het de wille Gods is,

dat liever het Sacrament aan tien personen

zal bediend worden, wien het niet toekomt,

dan dat een Zijner uitverkorenen er van

V e r s t o k e n z o u b 1 ij v e n.

!;-ze voorstelling leidt er van zelf toe, om vooral bij

iiei Avondmaal, niet al te ernstig aan te dringen op de

noodzakelijkheid, om zich met waren harte tot God te

bekeeren, hoezeer Dr. Kuyper een waarachtige bekeering

noodig acht, om ten Avondmaal te mogen gaan. Want

zoo op bekeering ernstig wierd aangedrongen, en de eigen-

schappen van een v.'are bekeering naar Gods Woord zeer

ernstig wierden voorgesteld, met dringende waarschuwing

om zich anders van de tafel des Heeren te onthouden, zoo

zouden velen, die nü zonder ernstig zelfonderzoek aangaan,

zich terugtrekken ; terwijl vele waarlijk bekommerde zielen,

die ni'i van verre blijven staan, uit gebrek aan. licht, dan

uit de eigenschappen der ware bekeering, die zij deelach-

tig zijn, doch niet klaar bij zich zelven kunnen onderschei-
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den, daardüür in den middellijken weg vrijniocdighcid

zü.idcn verkrijgen om toe te treden. Niet alsof zij ecnigen

grond in zich zelven zvochlen, maar omdat toch waarach-

tige bekecring des liarten e i s c h is, en zij, naar de ver-

maning van den Apostel Paulus, het noodzakelijk achten

zich te beproeven of zij in 't geloof zijn ; waarbij de op-

rechten niet genoeg hebben aan onderstelling, maar z'j

onderzoeken hunne harten, of zij daarin vinden een waar-

achtige droefheid naar God, een mishagen aan zich zelven, een

hongeren en dorsten naar Jezus, en een innige liefde tot

al Zijne geboden en het doen van alle -goede werken, als

de vruchten van een oprecht geloof, dat immers aanwezig

moet zijn om versterkt te kunnen worden.

De gedachte, dat indien ze allen komen, daarin dan

. vanzelf de uitverkorenen, of liever de ware bekeerden be-

grepen zijn, moet noodzakelijk leiden lot groote onnauw-

keurigheid 'm het zoo noodzakelijk zelfonderzoek, zij het

dan ook, dat zij die zich voor het uitwendige ergerlijk

gedragen, van de Sacramenten geweerd worden.

V. dat h ij van oordeel is, dat een ij v e r i g

zoeken van het Bondszegel, leidt tot groote

g e 1 o o f s ^' e r z e k e r d h e 1 d, t e r w ij ! een m ij d e n

daarvan leidt tot t w ij f e 1 en b e Ji o ni m c r i ii g,

waardoor menige ziel v e r \\' o e s t wordt.
Deze voorstelling is niei; de ware. Immers niet het ijve-

rig gebruik maken van de Bondszegelen leidt tot groote

geloofsverzekering, maar een. godzalig leven cvereenkomsiig

Gods Woord, als vrucht van het geloof des harten, dat

door de liefde v^'erkt.

Waar dit leven heerscht, daar wordt van zelf van de

Bondszegelen een ernstig en ijverig gebruik gemaakt ; dit

kan niet anders ; want hoe zou een waarlijk godvruchtig

gemoed de instellingen zijns Heeren kunnen verwaarloozen ?

Maar wanneer de gemeenten zich openbaren in liefdeloos-

heid, zoo zullen daaruit natuurlijk moeten ontstaan zooda-

nige twisten en verdeeldheden, die er toe moeten leiden,

dat de Sacramenten worden verwaarloosd, bij welk allesna-

tuurlijk van groote geloofsverzekerdheid geen sprake kan zijn,
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althans niet van eene verzekerdheid, die door de getuigenis

des Heiligen Gccstes in ons gewerkt wordt.

VI. dat hij als gevolg daarvan leert, dat
het Sacrament voor ons in zekeren zin een
weerglas is, waarop we den stand van ons
geloof kunnen waarnemen; terwijl veel
meer dan in iets anders in Doop en Avond=
onze gehoorzaamheid aan God beproefd
wordt.
Wanneer het Sacrament voor ons het weerglas ware,

waarop de stand van ons geloof kan worden waargeno-

men, dan zou een ijverig gebruik maken van de Sacramen-

ten op zich zelf het bewijs moeten zijn voor een goeden

stand van ons geloof, wat echter geenszins het geval is,

daar het zeer wel mogelijk is, dat, alhoewel op de wezen-

lijke vruchten van het geloof des harten weinig gelet wordt

toch zeer aangedrongen wordt op het algemeen gebruik

maken van de Sacramenten ; in welk geval het algemeen

gebruik maken daarvan niet den stand van ons geloof,

althans niet van het geloof des harten kan aanwijzen.

Indien voorts onze gehoorzaamheid en onderworpen-

heid aan God, veel meer dan in iets anders, in Doop en

Avondmaal beproefd wordt, dan is het voor een naam-
christen nog al gemakkelijk God te gehoorzamen ; want

in de nauwgezette betrachting dezer plicliten kan hij zeer

goed uitmunten, al is het dat hij het geloof des harten,

en dus ook de ware gehoorzaanilieid aan God mist. Daar-

om wordt niet in Doop en Avondmaal onze gehoorzaam-

heid aan God meest beproefd, maar in de onderhouding

van al de geboden Gods, als vrucht van het geloof des

harten, en alzoo gevloeid uit een waarlijk godvruchtig ge-

moed ; in welk geval, zooals reeds gezegd is, als vanzelf

de Sacramenten op het allernauwst gebruikt worden.

VII. dat hij duidelijk leert, dat Besnijdenis

en Pascha, hoewel vervangen door Doop
en Avondmaal, echter slechts de schaduwen
zijn geweest van hetgeen deze laatsten in

w e r k e 1 ij k h e i d z ij n.
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In hoever deze voorstelling overeenkomt met liet gevoe-

len onzer vaderen, moge straks uit hunne woorden blijken.

Thans wensch ik na te gaan, of het gevoelen van Dr.

Kuyper ook overeenstemt met het Woord van God en

onze gereformeerde vaderen.

De voorname strekking van het verbond, dat God met

Abraham oprichtte, was dat God hem tot een God wilde

zijn, en zijn zade na hem. Dit verbond kon Abraham,

die toen reeds van God geroepen en met het geloof be-

giftigd was, alléén voldoen.

Maar ofschoon dat verbond met Abraham niet in de

eerste plaats aardsche verwachtingen ten doel had, (gelijk

ook blijkt uit Hebr. 11 : 13—16), toch behaagde het God, om

hem, wiens naam eerst was Abram, tot een vader van

menigte der volkeren te stellen, en hem en zijn zaad na

hem het land zijner vreemdelingschappen te geven, n.1.

het land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En als teeken nu

van dat verbond, 't welk God met Abraham oprichtte,

beval God aan hem, dat hij het vleesch zijner voorhuid

zou besnijden en al wat mannelijk was, al zijn zaad, en

óók den vreemde, door hem met zijn geld gekocht.

Dit teeken was dus het teeken des verbonds, dat God
met Abraham oprichtte, en waardoor God aan Abraham

dat verbond, n.1. de beloften van dat verbond, beteekende

en verzegelde. Want niet alleen werd aan Abraham dat

verbond beteekend, maar ook verzegeld, dat is : dat God
door het teeken der Besnijdenis aan Abraham bevestigde

de beloften des verbonds, die hij door het geloof omhels-

de ; zoodat hem dus het teeken der Besnijdenis was tot

een zegel der rechtvaaardigheid des geloofs ; en niet alleen

hem, maar ook allen, die het geloof Abrahams deelachtig

werden en in zijne voetstappen wandelden.

Dit alles is toch duidelijk bij Gen. 17 : 4, 5, 7, 8 en 11

tot 13, in verband met Rom. 4:11; Rom. 9 : 6—8, en

Gal. 3 : 9. hnmers de Heere zegt tot Abraham : „Mij

aangaande, zie, Mijn verbond is met U, en gij zult tot een

vader van menigte der volkeren worden ; en uw naam

zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam
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zal wezen Abraham, wanl Ik heb U gesteld tot een Vader

van mcnigic cIlt vulkcrcii. ]i\\ Ik zal Mijn verbond op-

richten tusschen Mij en tnsschen n en tnsschen nvven zade

na n in hunne geslachten tot een eenwig verbond, om U
te zijn tot eenen God en uwen zadc na u. En Ik zal u en

uwen zade na n het land uwer vreemdelingschappen ge-

ven, het geheele land Kanaan, lo. eeuwige bezitting, en Ik

zal hun tot eenen God zijn. En gij zult het vleesch uwer

voorhuid besnijden, en dat zal tot een teeken zijn van het

verbond tusschen Mij en tusscc'nen u. Een zoontje van acht

dagen zal u besneden worden, al Vv/at mannelijk is in uwe ge-

slachten : de ingeborene des huizes, en de gekochte met

geld van allen vreemde, welke niet is van uwen zade ; de

ingeborene uws huizes en de gekochte met uw geld zal ze-

kerlijk besneden worden ; en Mijn Verbond zal zijn in

ulieden vleesch, ten eeuwigen verbonde."

In verband daarmede zegt Paulus bij Rom. 4:11: „En

hij (Abraham) heeft het teeken der besnijdenis ontvangen

tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in

de voorhuid was toegerekend, opdat hij zoude zijn een

vader van allen, die gelooven, in de voorhuid zijnde, ten-

einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde, en

een Vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet al-

leen uit de besnijdenis zijn, maar ook wandelen in de

voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, 't welk

in de voorhuid was." Voorts bij Rom. 9 : 6b—8: „Vv^ant

die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn ; noch omdat

zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar: In

Izaak zal u h.et zaad genoemd worden, dat is : niet de

kinderen des vleesches, die zijn kinderen Gods ; maar de

kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend
;

en bij Gal. 3:9: „Zoo dan die uit het geloof zijn, wor-

den gezegend met den geloovigen Abraham."

Mijn inziens blijkt uit deze woorden der H. Schrift in

hi.n onderling verband :

a. dat God het teeken der Besnijdenis heeft verordend,

om Zijne verbondsbeloften te beteekenen aan Abraham en

zijn zaad
;
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h. dat liie teckcncii door Abraham, als ccii geroepene

kraclileiis de eeuwige verkiezing Gods, en alzoo als een

waar geioovige, dus zijn ontvangen als zegelen der recht-

vaardigheid des geloofs.

c. dat ze dit ook alléén waren voor degenen die, even

als Abraham, waarlijk geloofden en in de voetstappen van

Abraham wandelden, terwijl de anderen slechts deelden

in de aardsche zegeningen des verbonds.

d. dat het God behaagd heeft ook de kleine kinderen

der geloovigen in al de zegeningen Zijns verbonds te doen

deelen, waarom zij ook het teeken Zijns verbonds moesten

en nog moeten ontvangen ; niet omdat zij allen voor

wedergeboren moeten gehouden worden, maar omdat zij,

evenals de volwassenen, in het verbond Gods en Zijne

Gemeente begrepen zijn

;

e. dat niet alle besnedenen de beloften des verbonds

in waarheid deelachtig werden, maar alleen zij, die die

beloften, evenals Abraham, met een waar geloof omhels-

den, en dat dus ook niet alle kinderen der geloovigen,

die besneden zijn, de beloften des verbonds in waarheid

deelachtig werden, maar alléén zij, die, krachtens Gods

eeuwige, vrijmachtige verkiezing, het geloof van Abraham

ontvangen hadden of ontvangen zouden
;

ƒ. dat, ofschoon alleen de uitverkorenen, de ware ge-

loovigen, de zegeningen des genade-verbonds tot hunne

zaligheid ontvangen, niettemin allen, die als het vleesche-

lijk zaad der geloovigen het teeken des verbonds ontvan-

gen h.ebben, tot het verbond Gods behooren en zoo zij

het verbond Gods door hun ongeloof ontheiligen, dus als

ontrouwe kinderen des verbonds en als verbondbrekers

verloren gaan
;

g. dat, aangezien de uilverkiezing voor ons verborgen

is, de teekenen des verbonds niet kunnen worden bediend

alleen aan de wedergeborenen, maar moeten worden bediend

aan allen, die door belijdenis en wandel zich als ware

geloovigen openbaren en aan hun zaad ; zoodat God, de

Heere, door de teekenen Zijn verbond, aan allen die tot het

verbond gerekend moeten worden, beteekent, maar die
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tcckencn alléén door de oprecht gcloovigen, door wie de

betcekciide beloften Gods met waren harte aangenomen

worden, ontvangen worden tot een zegel der rechtvaar-

digheid des geloofs ; terwijl ze den ongeloovigen, n.1. die

ze niet niet waren harte ontvangen, ten oordeel strekken.

En gelijk nu de Heere tiet teeken der Besnijdenis voor

de kinderen Israëls instelde als het teeken van geestelijke

reiniging en vernieuwing des h:ir(cn, zoo is ook het Pdsc/za

door Hem (zie Exod. 12) ingesteld voor de kinderen isra-

ëls, om hen daardoor te beteekenen, dat, gelijk het Paasch-

lam dat geslacht en door hen gegeten moest worden, ter-

wijl zij van het bloed van hetzelve moesten nemen en

strijken aan de beide zijposten en aan den bovendorpel in

de huizen in welke zij het eten moesten, liunne eerstge-

borenen in het leven spaarde, terwijl die der Egyptenaren

gedood werden, alzoo ook het vleesch en bloed van I";et

ware Paaschlam, Jezus Christus, door het geloof geestelijk

gegeten en gedronken, oorzaak zou zijn van het leven der

ware geloovigen.

Alzoo is dus onze Heere Jezus Christus het ware brood,

dat uit diiiw liemel nedergedaald is, opdat de mensen daar-

van ete en niet sterve, johs. 6 : 50. Die zijn vleesch eet

en Zijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven ; want Zijn

vleesch is waarlijk spijs, en Zijn bloed is waarlijk drank

(vs. 54a en 55.)

Daarom is ook door onzen Heere Jezus Christus, die

als het ware Paaschlam nu geslacht stond te worden, in

plaats van het Pascha, het heilig Avondmaal ingesteld, op-

dat het van die geestelijke spijs en drank ten eeuwigen

leven een teeken zou zijn, terwijl alléén zij die Hem door

het geloof waarlijk eten en drinken, door Hem, als de

waarachtige geestelijke spijs en drank, gevoed en versterkt

worden ten eeuwige leven.

Voor de zóódanigen alléén is dus het heilig Avondmaal

des Heeren niet alleen een teeken, maar ook een zegel,

wijl zij met het teeken tevens de beteekende zaak ont-

vangen, waardoor zij weten, en z e k e r lij k door het

g e / o o f o n (1 c r V i 11 (I e n, dat zij zoo waarachtiglijk door
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het lichaam en bloed van Christus gespijsd en gelaafd

worden tcii eeuwigen leven, als zij met hunnen mond het

gebroken brood en den vergoten wijn genieten. Want even

zeker, als een hongerige bij het genieten van spijs en drank

d a d c 1 ij k verkwikt en versterkt, en dit in zijn lichaam

gewaar wordt, even zeker w.ordt ook een waar geloo-

vige, hongerende naar Jezus, geestelijke versterking in zijne

naar God dorstende ziel d a d e 1 ij k gewaar, indien het

hem gebeuren mag Jezus' vleesch en bloed door het geloof

geestelijk te eten en te drinken; terwijl die

geestelijke verborgenheid door het Sacrament aan hem
duidelijk voor oogen gcsteïd wordt, en hem van Godswege
strekt tot een onderpand van de trouw van zijnen Vcr-

bondS"God.

Ook onze Belijdenisschriften geven ons alléén te kennen,

d:it God de Sacramenten verordend heeft, om aan ons

Zijne beloften te beteekenen en te verzegelen. Maar even-

min als het heilig Evangelie ons geloof versterkt, indien

wij hetzelve niet met een oprecht geloof aannemen, even-

min sterken de Sacramenten ons geloof, dan wanneer wij

de daardoor aan ons verzegelde beloften, met een geloovig

hart aannemen. Niet alsof dit geloof als een daad van

onze zijde ons die versterking zou aanbrengen, maar, wijl

God het geloof als een instrument aan Zijne uitverkorenen

geschonken heeft, waardoor zij de verzegelde beloften met

een geloovig hart aannemen ; in welken weg het God
behaagt, die beloften door den Heiligen Geest op hunne

harten toe te passen, en hen alzoo van Zijne onwankelbare

trouw te verzekeren, tot versterking van hun geloof, zoodat

God wèl op verborgene wijze die versterking ons toebrengt,

maar door middel van het geloof, dat den geloovigcn

is als de !> e e s t e 1 ij k e mond, iiun van God geschon-

ken, om daardoor Zijne genademiddelen geestelijk te ont-

vangen, evenals ook de natuurlijke spijzen, als middelen

tot voeding en onderhouding des lichaams door den licha-

melijken m)nd ontvangen worden.

Ongetwijfeld is deze wijze van versterking door middel

van de Sacramenten ook door onze Belijdenisschriften be-
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doeld. Wij lezen toch in art. 33 van onze Geloofsbelijde-

nis : „Wij gelooven, dat onze goede God, acht hebbende

op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de

Sacramenten, om aan ons Zijne beloften te verzege-

en, en om panden te zijn der goedwilligheid en genade

Gods te onswaart, en ook om ons geloof te voeden en te

onderhouden ; dewelke Hij gevoegd heeft bij het Woord
des Evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen

voor te stellen zoowel hetgeen Hij ons te verstaan geeft

door Zijn Woord, als hetgeen Hij inwendig doet in onze

harten, bondig en vast makende in ons de zaligheid die

Hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waarteekenen

en zegelen van eene inwendige en onzienlijke zaak, door

middel van welke God in ons werkt door de kracht des

Heiligen Geestes. Zoo zijn dan de teekenen niet ijdel,

noch ledig, om ons te bedriegen ; want Jezus Christus is

de waarheid van die, zonder Wien zij niet met allen zijn

zouden."

Wanp.eer hier nu gesproken wordt van verzegeling der

beloften, van voeding en onderhouding van ons geloof, van

zichtbare waarteekenen en zegelen van eene inwendige en

onzienlijke zaak, en van de werking des Heiligen Geestes,

door middel van de Sacramenten, dan diene men in het

oog te houden, dat dit gezegd wordt alleen van de ware

geloovigen ; maar dan sluit dit alles toch niet uit de nood-

zakelijkheid van het geloof, waardoor wij deze verborgene

dingen verstaan, en waardoor wij Jezus Christus „als de

waarheid van dien, zonder Wien zij niet met allen zijn

zouden," geloovig aannemen en onihelzen. Want al gaat

ook de werking van Christus in Zijne geloovigen, evenals

van den wijnstok in de ranken, altijd door, zoo voedt en

onderhoudt Hij toch het geestelijke leven der Zijnen, als

redelijke schepselen, niet op dezelfde wijze en zonder dat

ze 't merken, maar door dat Hij aan hen door den mond
des geloofs zich zclven geestelijk te genieten geeft, terwijl

de Sacramenten hun slechts middelen zijn, om hun die

verborgene werking te beteekenen en te verzegelen, die

evenwel geen nut doen, zoo zij, hetgeen daardoor betee-
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kcnd wordt, niet mei ccn waar /j^cloof aannemen, even-

min als ook liet Woord der prediking tot oii'.c zaligheid

ceiiig nnt doet, zoo licl met het i^eloof niel i:^cnicngd is.

llcbr. 4 : 2.

Op die wijze leercn ons ook vragen 63 en 67 en ant-

woorden van onzen Heidclbcrgschen Catechismus. Zij lee-

rcn ons, dat de Sacramenten dienen, om ons de beloften

des Evangelies beter te doen verstaan en te verzegelen,

en ons te wijzen en tevens te verzekeren, dat de

c c n i j^ e grond onzer zaligheid alléén gelegen

is in de o ff e r a n d e van Jezus Christus, a a n

het Kruis geschied,
In vraag 65 wordt toch gevraagd: „Wat zijn Sacra-

menten ?' en geantwoord : De Sacramenten zijn heilige,

zichtbare waarteekencn en zegelen, van God ingezet, opdat

Hij ons door het gebruik derzelve de belofte des Evangc-

liums des te beter te verstaan geve en verzegde, namelijk

dat Hij ons, vanwege des eenigen slachtoffers van Chris-

tus, aan het Kruis volbracht, vergeving der zonden en het

eeuwige leven uit genade schenkt." Voorts in vraag 67 :

„Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarhenen

gericht, of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de

offerande van Jezus Ciiristus aan het Kruis, als op den

eenigen grond onzer zaligheid wijzen ?'' Waarop geant-

woord wordt : „Ja zij toch ; want de Heilige Geest leert

ons in liet Evangelie en verzekert ons door de Sacra-

menten, dat onze volkomene zaligheid in de eenige offe-

rande van Christus staat, die voor ons aan het Kruis ge-

schied is.'"

Ook hier is dus alleen sprake van wat de Sacramenten

ons beteekenen en verzegelen, n.1. de beloften des
E Y a n g e 1 i u in s, en dat zij \'erordend zijn om ons te

wijzen op de offerande van Jezus Christus aan het Kruis,

als den eeniji^en grond onzer zaligheid, en ons daarvan

te verzekeren ; maar zonder toepassing daarvan op ons

zelven, zullen ze ons geenszins versterken ; en dit geschie dt

alléén in den weg des geloofs, die in den Catcchis mus
geenszins uitgesloten wordt.
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Wanneer men nu mocht zeggen, dat, wanneer de Sacra-

menten niet versterken, dan alleen indien wij hetgeen

daardoor beteekend en verzegeld wordt, met waren harte

aannemen, zij dan niet het kind van eenige dagen zouden

sterken, dan zij hierop geantwoord, dat de beloften Gods
aan de geloovigen gegeven zijn, tevens voor hun zaad,

zoodat de ware geloovigen door het gebruik der Sacra-

menten, in den weg des geloofs versterkt worden in hun

geloof, óók ten aanzien van de zekerheid der beloften

aangaande hun zaad, hetwelk zij weten, dat God op voor

hen verborgene wijze de weldaden des genade-verbonds

deelachtig maakt en onderhoudt door het wezen van het

Sacrament, n.1. Jezus Christus, waarvan hun verzekering

wordt gedaan door de beloften Gods, mede aan hun zaad

op Gods bevel door het Sacrament beteekend.

Dat dit de bedoeling onzer Vaderen geweest is, blijkt

mijns inziens hieruit, dat hetgeen van de Sacramenten ge-

zegd wordt, n.1. dat zij ons door het gebruik derzelve

de beloften des Evangeliums des te bater te verstaan
geven en verzegelen, en ons geloof op de offerande van

Jezus Christus, als den eenigen grond onzer zaligheid

w ij z e n en ons daarvan verzekeren, alléén kan zien

op de volv/assen geloovigen, die daarbij tevens verzekerd

worden, dat ook hunne kinderen in dat verbond

begrepen en van de zegeningen des verbonds deeigenoo-

ten zijn.

Zacharius Ursinus, een van de opstellers van onzen

Catechismus, zegt dan ook nergens, dat de Sacramen-

ten anders versterken dan door het geloof. Hij zegt

toch in zijn „Schatboek," alwaar hij handelt over de Sa-

cramenten, o.a. : „De Sacramenten afbeelden niet alleen,

maar verzegelen ook de belofte. Want God of door woor-

den of door teekenen met ons sprekende, is altijd even

waarachtig. Daarom maakt Hij ons van Zijnen wil zeker

door het Woord en door de Sacramenten, maar nog meer

door de Sacramenten. Want de Sacramenten zijn zegelen

en panden, bij de belofte gedaan, om te getuigen, dat d e=

gene die met een waar g e 1 o o \ e d e z e 1 v e g e=
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b r 11 i k e n, zekerlijk deelachtig worden de goederen die

beloofd worden."

Dat Ursinus door de woorden „met een waar gcloove

dezelve gebruiken," niet slechts bedoelt, dat de gebruiker

een waar geloovige moet zijn, blijkt uit hetgeen hij iets

later van de Sacramenten zegt: „De teekenen (zegt hij)

worden zigtbaarlijk met de hand, mond, lidmaten en zinnen

des ligchaams ontvangen, en daarom ook wel van den

ongeloovige mede ; maar de beteekende zake wordt door

den H. Geest en door hei geloove alleen, en daarom ook

van den geloovige alleen ontvangen."

Met deze woorden maakt hij onderscheid tusschen het

geloof, waardoor het Sacrament ontvangen wordt, en

den geloovigen d i e het ontvangt.

Wil men hier nu tegen- aanvoeren, dat Ursinus het ge-

loof bedoeld heeft als een hebbelijkheid, dat alle geloovi-

gen, óók de kinderen, deelachtig zijn, en waardoor zij met

Christus vereenigd, uit Hem als het Hoofd zijne geestelijke

zegeningen onbewust ontvangen, dan antwoord ik, dat

Ursinus, waar hij spreekt van, „met een waar geloove de

Sacramenten g e b r u i k e n," hier zien moet op een volwas-

sen geloovige, aangezien deze alléén de Sacramenten p, e=

b r u i k e n kan ; terwijl het met het oog op den volwassen

gebruiker meest aannemelijk is, dat Ursinus bedoeld heeft

het geloovig aannemen van de beloften Gods, in de Sacra-

menten beteekend en verzegeld.

Het zal echter blijken, dat met dit gevoelen ook dat van

Calvijn en anderen overeenkomt.

Dat de Sacramenten niei; onmisbaar zijn tot onze zalig-

heid, dit zegt ook Ursinus in zijn „Schatboek," handelende

over het onderscheid tusschen het Woord en de Sacra-

menten met deze woorden : „Door het Woord wordt het

geloof begonnen en bcvcs/igd, en door de Sacramenten

wordt het begonnen geloof alleen bevestigd. Het Woord
kon ook zonder de Sacramenten wezen, maar niet de Sa-

cramenten zonder l;et Woord. Zonder de kennis des

Woords worden de volwassei^en niet zalig ; maar zij kun-

nen wel zonder de Sacramenten, indien zij niet veracht
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worden, wedergeboren en zalig worden. Het Woord behoort

tot allen en de Sacramenten alleen tot de <»cloo=

V i g e n."

Dat er, behalve in de uiterlijke teekenen, geen wezenlijk

onderscheid is tusschen de Sacramenten des O. T. en diie

des N. T., dit verklaart Ursinus in zijn „Schatboek," alwaar

hij daarover handelt, zoo klaar, dat ik ook nog de woor-

den, die hij daarover schrijft, gaarne hier even laat volgen :

„De Sacramenten des Ouden en des Nieuwen Testaments,

komen overeen, 1. In den Autheur of Insteller : want de-

zelfde God heeft ze beide ingesteld. II. In de betcekende

zaken. Want dezelfde beteekende zaken worden in onze

en in de Oude Sacramenten beteekend en ons voorgedra-

gen en dezelfde gemeenschap Christi en > ijner weldaden

verzegeld. Hebr. 13 : 8: „Jezus Christus is gisteren en

heden dezelfde en in der eeuwigheid. 1 Cor. 10: 1—4:

En ik wil niet broeders dat gij onwetende zijt, dat onze

vaders alle onder de wolk waren, en alle door de zee

doorgegaan zijn en alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk

en in de zee, en alle dezelfde geestelijke spijze gegeten

hebben, en alle denzelfden geestelijken drank gedronken

hebben ; want zij dronken uit den geestelijken steenrots

die volgde, en die steenrots was Christus. Col. 2: 11,12:

In welken gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die

zonder handen geschiedt, in de uittrekking des lichaams

der zonden des vleesches, door de besnijdenis Christi,

zijnde met Hem begraven in den Doop,'' dat is, gij hebt

in den Doop dezelfde weldaden ontvangen, die de Ouden

eertijds in de Besnijdenis ontvingen, 1 Cor. 5:7: „Want

ook ons Pasclia is voor ons geslacht, namelijk Christus."

August, tom. 9 in Joh.an. tract. 26 : „Zij zijn hi de teeke-

nen verscheiden, maar in de zake die beteekend wordt,

gelijk. Zij hebben alle dezelfde geestelijke spijze gegeten.

Dezelfde }• e c s t c 1 ij k e zeg ik : want zij hebben een

ander lichamelijke spijze gegeten. Zij liet manna en wij

wat anders ; maar z ij dezelfde j^ e e s t e 1 ij k e s p ij z e

dan wij." Hieruit blijkt dan, en inzonderheid uit de ver-

wisseling der namen, door v/elke de namen der Sacra-
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inenten des Onden Testanients toegeschreven worden den

Sacramenten des Nieuwen Testaments, en wcderuni de

namen der Sacramenten des Nieuwen Testaments den

Ouden Sacramenten, dat in de Sacramenten van beide

Testamenten dezelfde beteekende zake is gev^^eest : Want
deze verwisseling geschiedt niet om de gelijkheid der

teekenen of ceremoniën, maar der zaken. Waaruit open-

baar is, dat de Voorvaders dezelfde gemeenschap met

Christus gehad hebben, die wij hebben, en dat deze hen

niet weiniger al ons door het Woord en de Sacramenten

te kennen gegeven, geschonken en verzegeld is geweest.

„Daarom zoo is het een s c h r i k k e lij k e b li n d=

h e i d en a f g o d e r ij, e e n a n d e r e g e m e e n s c h a p

C h r i s t i te willen zoeken in de Sacramenten,
dan die in het Woord is, en in de Sacramenten
des N i e II w e !ï, een andere die die in de S a c r a=

men ten des Ouden Testaments i s."

Calvijn beschrijft de Sacramenten, in zijn „Institutie,"

(Bk. IV Hfdst. XIV § 1) aldus: „Naar mijn inzien zal dit

de eigenlijke en eenvoudige omsclirijving er van zijn, als

wij zeggen, dat een Sacrament een uitwendig teeken is,

waardoor de Heere de beloften Zijner goedgunstigheid je-

gens ons aan onze gewetens verzegelt, om de zwakiieid

van ons geloof te versterken, en v/aardoor wij van onze

zijde onze Godsvrucht jegpns Hem, zoo voor Hem en de

Engelen als bij de menschen betuigen. Het kan ook meer
beknopt dus omschreven worden: dat het wordt genoemd
een getuigenis der Goddelijke genade jegens ons, door een

uitwendig teeken bevestigd, met een wederkcerige betui-

ging van onze Godsvrucht jegens Hem." Voorts zegt hij

in § 7: „Wij stellen derhalve vast, dat de Sacramenten
naar waarheid genoemd worden getuigenissen van de ge-

nade Gods, en als zekere zegelen van zijne goedgunstig-

lieid jegens ons, die, door ons dezelve te verzegelen, op
die wijze ons geloof schragen, voeden, versterken, ver-

meerderen."

Dus verzegelen de Sacramenten de beloften van Gods
verbond, en sterken alléén den waren geloovige, die deze
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beloften met een oprecht geloof aanneemt. Want dat de

Sacramenten ons geloof niet sterken, dan wanneer wij

hetgeen daardoor beteekend en verzegeld wordt, door het

geloof aannemen, zoodat het niet genoeg is slechts een

geloovige te zijn, dit wordt door Calvijn zeer klaar geleerd

in § 14 van datzelfde hfdst. als hij zegt : „Wat is een

Sacrament, zonder geloof genomen, anders dan een gewis

verderf voor de Kerk ? Want dewijl uit hetzelve buiten

het Woord der belofte niets is te verwachten, en de be-

lofte niet minder den ongeloovigen toorn dreigt, dan den

geloovigen genade voorstelt; zoo wordt degene bedrogen,

die zich laat voorstaan, dat hem door de Sacramenten

iets meer wordt toegebracht, dan hem door het Woord
van God voorgesteld en door hem door een opregt
geloof aangenomen word t."

Voorts nog in § 16: „Ik zeg dan dat Christus is de

stof, of, zoo gij dat liever wilt, het wezen van alle Sacra-

menten, naardien zij in Hem alle vastigheid, en buiten

Hem niets beloven. Waarom ook de dwaling van Petrus

Lombardus te minder verdragelijk is, die duidelijk de

Sacramenten stelt tot oorzaken der regtvaardigheid en zalig-

heid, daar deze derzelver deelen zijn. Wij moeten dus

alle oorzaken, die zich het vernuft des menschen verdicht,

laten varen en ons aan die eenige houden. Zoo hebben

dan de Sacramenten naar evenredigheid bij ons zooveel

kracht, als wij door derzelver dienst geholpen worden,

zoo om de ware kennis van Christus in ons te kweeken,

te versterken en te vermeerderen, als om Hem meer vol-

komen te bezitten en Zijne rijkdommen te genieten. D i t

nu heeft plaats, wanneer w ij, hetgeen ons
in de Sacramenten wordt \' oor gesrei d, met
een waar geloof aannemen" en § 17 : „Dat dit

dus vastblijve, dat de Sacramenten niets anders doen, dan

hetgeen Gods Woord doet, t.w. ons Ciiristus en in Hem
de schatten der Hemelsche genade aanbieden en voor-

stellen. Geen nut of v o o r d e e 1 b r e n g e n z ij o o k

aan, t e n z ij z ij door het geloof w o r d e n a a n»

genome n."
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Ofsclioo;i de Sacramenten tot sterking van ons geloof

van God verordend zijn, en de geringschatting ons ver-

werpelijk zon maken, zoo zegt toch Calvijn niet, dat voor

onze redding de teekenen onmisbaar zijn, en dat de roo-

kende vlaswiek, voor wat aan ons Hgt, niet anders dan

door het tceken kan opgloren. In § 14 van genoemd hfdst.

zegt hij toch : „dat het vertrouwen der zaügheid niet af-

hangt van het deel hebben aan het Sacrament, alsof de

regtvaardigmaking daarin gelegen was ; van welke wij dit

weten, dat zij in Christus alleen is weggelegd, en dat zij

ons niet minder door de verkondiging des Evangelies, dan

door de verzegeling van l.et Sacrament wordt medege-

deeld, en dat zij ook zonder deze verzegeling, ten volle

bestaan kan. Zoo waar is het, hetgeen ook door Augus-

tinus gesclireven wordt, dat namelijk de onzigtbare heilig-

making zijn kan zonder het zigtbare teeken, en dat daar-

entegen het zigtbare teeken wezen kan zonder de ware

heiligmaking. Want de menschen trekken (gelijk hij ook

elders schrijft) Christus somtijds zoover aan, dat zij het

Sacrament ontvangen ; somtijds wederom zoover, dat zij

geheiligd v/orden. En het eerste van dezen kan goeden en

kwaden g.Miiecn zijn ; maar het andere is alleen den goe-

den en godvruchtigen eigen." Nochthans zegt hij verder

in § 15, r.anhalende de woorden van Augustinus : „dat de

Sacramenten alléén in de uitverkorenen uitwerken, het-

geen zij beteekenen ;" terwijl (zoo vervolgt hij) de zaak

zelve, die door het Sacrament beteekend wordt, allen

die haar deelachtig zijn, gedijt ten leven, niemand van hen

ten doode. . . . Die daarvan zal gegeten hebben, zal niet

sterven, hij namelijk, die deel heeft aan de kracht van het

Sacrament, en niet alleen aan het zichtbare Sacrament

;

die geestelijk eet, niet stoffel ij kalleen; die

met het hart eet en niet met den mond slechts."

Ofschoon dus alle ware geloovigen de beteekende zaak

deelachtig worden, zoo worden zij dit a 1 1 é é n wanneer

zij. gelijk Calvijn zegt (zie § 15) „het woord der belofte,

dat daarin is opgesloten, door het geloof aangrijpen."

Echter is het de natuur van het geestelijke leven, dat
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liL't bcliucl'tc heeft aan Jezus Christus, als de waaraehtige

geeslehjke spijze, waardoor het gevoed en versterkt wordt.

En uit die bchoeite opent iiet den mond des i^^doofs om
die ware spijze tot dat einde te ontvangen. Want gehjk

God in de natuur elk schepsel de neiging om op te wassen

heeft ingescliapen, zoo heeft Hij daartoe ook elk sciiepsel

naar zijnen aard zoodanige middelen beschikt om dit inge-

schapen doel te bereiken. En alzoo is ook aan elk kind

van God een geestelijken mond des geloofs gegeven, om
den Meere Jezus geestelijk te genieten tot zijne geestelijke

versterking, om alzoo in Hem op te wassen, terwijl het

door de Sacramenten van die geestelijke zegeningen mid-

dellijkerv;ijze verzekerd en daardoor in den weg des
geloofs versterkt wordt.

Dat de Sacramenten des O. T. met die des N. T. in

hun wezen gelijk «en in gedaante verschillend zijn, dit leert

Calvijn zeer duidelijk o.a. in § 23 van hetzelfde hfdst.,

alwaar hij zegt : „Voorts, om ook dit in het voorbijgaan

aan te roeren, moeten wij geheel en al verwerpen dat leer-

stuk der Scholastieken, waardoor een zoo groot onderscheid

gemaakt wordt tusschen de Sacramenten van de Oude en

van de nieuwe bedeeling, alsof de eerstgenoemden de ge-

nade Gods alleenlijk hadden a f g e s c li a d u w d, maar de

laatsten dezelve dadelijk toebrengen. De Apostel toch

spreekt niets treffelijker van deze dan van gene, wanneer

hij leert (1 Cor. lu : 3), dat de Vaderen dezelfde geestelijke

spijs met ons gegeten hebben, en aanwijst dat die spijs

Christus was En inderdaad, w ij mogen aan
onzen Doop niet meer t o e s c li r ij v e n, dan li ij

elders aan de Bes n ij de nis toekent, als liij die

noemt een zegel der regtvaardigheid des geloofs (Rom. 4 : 11).

Al wat dus ons hedendaags in de Sacramenten geschonken

wordt, ontvingen oudtijds de Joden in de hunne, Christus

namelijk w.et Zijne geestelijke schatten. Dezelfde
kracht die de onze hebben, o n t w a a j* d e n z ij

ook in de hunne; t.w. dat zij hun zegelen waren der

Goddelijke gunst jegens hen tot de hoop der eeuwige za-

ligheid." Voorts haalt hij in § 26, ter bevestiging zijner
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woorden, als hel gevoclLMi van AnLaistiiiiis aan: „dal de

Sacraiiicnleii der joden onderselieiden waren van de onze

in de leekenen, maar j^ c 1 ij k i ii d c z ;i a k, die beleekend

wordt; dat zij onderseheiden waren in de zii^lhare ge=

daante, maar ^ e lij k inde j; e e s t e 1 ij k e krach t."

Het onderscheid lusschen de Sacramenten van het O. T.

en die van het N. T. zegt Calvijn (zie § 26), bestaat daarin

„dal de Oude Christus hebben afgebeeld toen Hij nog ver-

wacht werd, en dat de onze Hem, die reeds gegeven is,

als tegenwoordig verloonen." En zoover het N. T. als

vervulling van lietgeen in het O. T. beloofd was, dus rijker

en heerlijker mag genoemd worden dan het O. T., als

zijnde .hiervan de volle, rijke openbaring, zoover mogen

ook de Sacramenten des N. T., ofsc/ioon in hnn wezen

niet onderscheiden, in liunne openbaring rijker en heerlijker

dan die des O. T. genoemd worden (zie § 26).

Dus /.ien Vv^ij dat Ca/vyVMvel degelijk de Sacramenten des

O. T., evengoed als die des N. T., Sacramenten noemt in

vollen w e r k e 1 ij k e n z i h en niet schaduwen
van die des N. T., met welke hij ze dus geheel gelijk

slclt, ofschoon de teekenen onder de nieuwe bedeeling,

als ons den Christus, als reeds gekomen, vertoonende,

alzoo van die der Oude bcdeeling, Hem voorstellende als

nog te komen, verschillen.

Met het gevoelen van Calvijn, komt dal van Brakel

geheel overeen. In het Isle deel zijner „Redel. Godsd."

blz. 940 § IV, omschrijft hij een Sacrament te zijn „een

zigtbaar teeken en zegel van h.et genadeverbond, van God
ingesteld, om den geloovigen Christus in Zijn lijden en

sterven te vertoonen, en hen te verzegelen van hun deel

en eigendom aan Christus en aan al Zijne verdiensten."

In de Sacramenten (zegt hij op blz. 943 § X) is o.a.

aan te merken „de overeenkomst lusschen het teeken en

de beteekende zaak. Het zijn geene elementen alleen op

zich zelven aangemerkt, water, brood, wijn ; maar elemen-

ten met opzigt op iets anders, namelijk op Christus lichaam

en bloed, tot voldoening verbroken en vergoten ;" en

voorts § XI: „De/e opzigtelijke overeenkomst ligt niet in
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dc natuur van het clcnicni, ook buitcMi de gcloovigc oefe-

ning en het gebruiken. Die v/ordt ook door den dienaar

daarin niet gehragt door het uitspreken van de woorden
der instelling en der belofte ; maar dit geschiedt door de

instelling Gods, volgens welke de avondmaalganger de

teekenen, hem door den dienaar gegeven, door het
geloof nuttigt, en door het geloof op Christus in-

stelling en belofte Christus in Zijn lijden en in deszelfs

kracht tot vergeving der zonden, waarlijk, doch niet licha-

melijk, vertegenwoordigt en zich toepast tot verzegeling

;

gelijk eene bruid den trouwpenning ontvangt of naderhand

beziet, en in dat bezien zich de liefde en trouw van den

afwezenden bruidegom vertegenwoordigt, tot hare ver-

sterking en verwakkering in de liefde tot hem, zoodat de

avondmaalganger beide het teeken en de beteekende zaak

tegelijk nuttigt."

„De Sacramenten (zegt hij verder op blz. 945) beteeke-

nen niet alleen, maar zij verzegelen daarenboven aan de

regte genieters al de beloften des Evangeliums, al

de goederen des genade-verbonds, Christus met al zijne

volheid, dat zij daaraan deel hebben. Dit is alleen voor de

ware geloovigen ; dien is het Sacrament een zegel ; maar

den onbekeerden, dewijl zij geen waar geloof hebben,

zijn de Sacramenten door toeval van hunne zonde van

ongeloovigheid, niet tot nut, niet tot verzegeling, maar

lot verzwaring van hun oordeel."

Op de tegenwerping (zie blz. 947 § XX) dat indien

de Sacramenten de genade en de verdiensten van Chris-

tus verzegelden, velen dan de genade verzegeld zou wor-

den waaraan ze toch geen deel hebben, antwoordt hij

:

„Dit bev/ijs zou beter doorgaan, indien de Sacramenten

door een ingezette kracht wrochten, gelijk de Papisten

willen ; maar dewijl niemand door de Sacra=
men ten verzegeld wordt, dan die ze door het

geloof nuttigen, zoo heeft deze tegenwerking geen

klem. Een trouwpenning verzegelt de trouw, doch niet

aan allen, niet aan dien welke hem steelt ; maar alleen

aan de bruid, die zich verloofd heeft, en aan wie hij tot
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bevestiging van de trouw gegeven is van den bruidegom."

Het is dus zeer klaar, dat wèl aan elk waar geloovige

van de zijde zijns Verbonds-Gods de beloften van het

genade-verbond verzegeld worden, om het zwak geloof

der zijnen te versterken ; maar dat die versterking alléén

dan plaats heeft, wanneer zij de Sacramenten
door het geloof nuttigen, dat is de beteekende

beloften door het geloof aannemen, omdat alleen

door het geloof, dat is door den mond des geloofs, de

beteekende zaak, n.1. Christus, kan genoten worden, en

zonder dit geloovig gebruik geen dadelijke versterking

plaats heeft, hoezeer ook God de Heere Zijne trouw in

het Sacrament aan de zijnen verzegelt.

Dat zij, die niet alleen de uiterlijke teekenen met den

mond gebruiken, maar ook den Heere Jezus door het ge-

loof geestelijk eten en drinken, en daardoor van hun aan-

deel aan al de goederen van het genade-verbond verze-

kerd worden tot hunne dadelijke versterking en meerdere

bekwaammaking tot de verheerlijking Gods, daarvan zegt

Brakel (zie blz. 945) : „Het hoogste einde van alles is de

verheerlijking Gods, en zoo ook van de Sacramenten.

1 Cor. 10 : 16: De drinkbeker der dankzegging, dien wij

dankzeggende zegenen. De geloovige ziele, nu verzegeld

zijnde, dat alle goederen des genade-verbonds de hare

zijn, wordt verblijd, en erkent en prijst God in Zijne goed-

heid en barmhartigheid, en geeft Hem de eere en heerlijk-

heid, omdat het alles uit Hem en door Hem is ; niets

hebbende om den Heere te vergelden voor alle Zijne wel-

daden, dankt zij Hem met hart, mond en daden."

Ook Brakel, evenals Calvijn, bestrijdt het Papistisch

gevoelen, dat de Sacramenten des O. T. de genade slechts

afschaduwden, en van die des N. T. verschillen hierin,

dat ze in vollen werkelijken zin geen Sacramenten zijn,

en dus met die des N. T. niet gelijk gesteld mogen wor-

den. Hij zegt blz. 950 : „De offeranden verzegelden de

vergeving der zonden door Christus ; ziet dit in den brief

aan de Hebreen. De besnijdenis was een teeken en zegel

des verbonds. Gen. 17 : 10. Een teeken en zegel van de
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rcgtvaardigheid des geloofs. Roni, 4:11. Het paaschiam

was een teeken en zegel van de geestelijke verlossing

door Christus, ons Pascha, 1 Cor. 5 : 7. Exod. 12 : 11.

Dus waren ze niet enkel schaduwen der genade

;

want een zegel geeft regt tot de zaak, die het verzegelt,

en verzekert het eigendom aan dezelve. 1 Cor. 10 : 3,4

:

Dat zij allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en

allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben.

Want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde

;

en de Steenrots was Christus. Hoe dezelfde ? Niet ten op-

zigte van het teeken, maar van Christus, de beteekende

zaak, gelijk nu ook in Doop en Avondmaal geschiedt.

Dus is er zulk een onderscheid niet tusschen de Sacra-

menten des Ouden en des Nieuwen Testaments."

Zeer schoon schrijft ook J. C. Appelius in zijn vroeger

aangehsald werk over de „Hervormde leer" op blz. 361

en 362 § 325 over de Sacramenten, als hij zegt : „De

spreekwijs, aan iemand iets door een Sacrament te ver-

zegelen, beteekent dan iemand een onderpand te geven,

om hem daardoor te verklaren, dat hij de zaak waarvan

het een onderpand is, evenzoo zeker heeft of ontvangen

zal, als hij dat pand heeft. Zoo verzegelt een bruidegom,

door een trouwpand aan zijne bruid, die met hem dade-

lijk in het trouwverbond staat, zijne trouw, waarop zij

een dadelijk regt van eigendom heeft. Zoo verzegelt God
door de genadewerkingen des Geestes als door een onder-

pand, aan den waren geloovige Zijne genade en eeuwige

heerlijkheid.

„Deze verzegeling door een onderpand, is in wezen wat

anders, dan de zekerheid des gemoeds, uit die verzegeling

geboren. Want de verzegeling is eene verklaring van de

zekerheid of waarheid der zake, tot dat einde, dat de ze-

kerheid des gemoeds daardoor verwekt zoude worden. De
verzegeling kan haar vol wezen en kracht behouden,

schoon door de zwakheid van hem, aan wien ze gegeven

wordt, de zekerheid des gemoeds daaruit niet geboren

wordt. Zij kan die uitwerking geruimen tijd nadat men ze

ontvangen heeft te weeg brengen.
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Schoon men aan iemand iets verzegelt, tot versterking

van zijn geloof ; nogthans zijn deze kundigheden zelve

onderscheiden, gelijk een daad en haar einde en gewrocht.

De verzegeling is eene verklaring van de waarheid eenei"

zake, maar de versterking des geloofs is het einde en de

vrucht van die verklaring.

Wanneer men aan iemand iets verzegelt, tot versterking

ides geloofs, zoo verzegelt men geenszins het geloof zelve^

maar de zaak, die iemand gelooven zal. De Sacramenten

verzegelen aan niemand dat hij gelooft, maar zij verzege-

len aan hem de belofte, dat God hem de zonden ver-

geven heeft, opdat hij dit geloove."
God de Heere verzegelt door de Sacramenten dus niet

het geloof, maar de beloften van het genade-ver-

bond aan den waren geloovige, die ze deelachtig is, gelijk

elk waar geloovige ze deelachtig is. Echter sterken ze het

geloof niet, dan wanneer de geloovige die beloften, als

hem toekomende, door het geloof omhelst en aanneemt

waardoor hij in zijn gemoed verzekerd en versterkt wordt.

Indien toch niet het geloof maar de beloften Gods aan de

geloovigen verzegeld worden, dan kan het einde van de

verzegeling, n.1. de versterking des geloofs, niet anders

dan door het geloof verkregen worden.

Dat dit de bedoeling van Appelius is, blijkt ook uit het-

geen hij op blz, 383 en 384 als de „Oude leer" aanhaalt,

als hij zegt : „De beteekende zaak des Avondmaals is de

bilofte van het Evangelie, aan dien dischgenoot, voor

wien het Avondmaal is ingesteld, gedaan, dat Christus

voor hem, in zijne plaats, is gestorven, en hem, met zijn

gekruist lichaam en vergoten bloed, zoo zekerlijk ten eeu-

wigen leven zal spijzen, als hij daar aan die tafel gespijsd

wordt, welke belofte de dischgenoot door een waar=
achtig geloof voor zich zelven omhelst en aan=
neemt: en alzoo wordt hier het wederzijdsch dadelijk

verbond der genade beteekend en verzegeld.

Dat het onderscheid tusschen het Woord en de Sacra-

menten o.a. ook hierin gelegen is, dat het Woord voor

allen gegeven is, terwijl de Sacramenten alleen voor de
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ware geloovigen zijn ingesteld, zegt hij blz. 396 : „Men
kan van 't Woord tot de Sacramenten niet besluiten, cm-
dat het Woord voor onbegenadigden, de allerergerlijksten,

is ingesteld, dewelke daarvan groot nut en voordeel kun-

nen ontvangen. Blijven zij onder 't Woord onbekeerd, nog-

thans hooren zij zich geen oordeel, gelijk de onbegenadig-

den zich een oordeel eten. Want dat hooren is geene zon-

de, waardoor zij over zich een oordeel brengen, maar de

misdaad ligt daarin, dat zij niet verstaan, gelooven, noch

omhelzen, wat zij hooren. Maar wanneer een on begenadigde

eet en drinkt, zoo is d a t eten en drinken zei ve de mis-

daad, waardoor hij een oordeel over zich haalt, vermits

het Avondmaal voor hem niet is ingesteld, gelijk het nemen

van geld, dat voor ons niet geteld is, een strafwaardige

misdaad is."

Dat ook volgens hem tusschen de Sacramenten des

O. T. en die des N. T. geen wezenlijk onderscheid is,

blijkt uit hetgeen hij zegt op blz. 356 § 320 : „De Sacra-

menten worden ook zegels, waarteekenen en enderpanden

genoemd. Dit geschiedt op goede gronden. Hetgeen deze

uitdrukkingen te kennen geven, is in de natuur der Sacra-

menten te vinden. Hierom noemt Paulus Rom. 4 : 11, de

besnijdenis uitdrukkelijk een zegel der regtvaardigheid des

geloofs. Hebben alle Sacramenten van 't genade-verbond,

zoo des O. als des N. T., een en hetzelfde wezen, zoo

moet men deze benaming op alle toepassen."

Ook het gevoelen van Petrus van M astricht ten aanzien

van . de Sacramenten, verschilt niet van dat der door mij

aangehaalde Schrijvers. In zijn Godgeleerd werk Ve boek

blz. 577, spreekt hij over de Sacramenten aldus : „Een

Sacrament wordt in 't allerkortste beschreven te zijn een

teeken en zegel van het verbond der genade." Deze god-

delijke instelling behelst (zie blz. 579) „eene belofte, welke

aan de rechte gebruikers de verzekering geeft, dat zij de=

zelve niet te vergeefs gebruiken zullen." Zij — de Sacra-

menten — (zie blz. 580) „noodigen om de verbonds voor-

waarden te vervullen, dat is, cm Christus door een levend

geloof aanienemen, en deze voorwaarde volbragt zijnde
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te verzegelen de regtvaardigheid des geloofs." Tot een

wettig gebruik (zie blz. 593) wordt vereischt : „dat de ge-

bruiker zij een ware bondgenoot .... dat hij derhalve

met een waarachtig en levend geloof begaafd zij ... .

dat ze op eene wettige wijze gebruikt worden : dat is met

een voorafgaande voorbereiding, met een regte zielsgestalte

onder het gebruik zelve, dat is met eerbied, ootmoedigheid

icn gemoedstegemvoordigheid, zonder vertrouwen op het

gedane werk."

!k vertrouw dat van Mastricht met deze aangehaalde

woorden hetzelfde wil zeggen dan wat Calvijn zegt (zie

blz. 196 hiervoor) n.1. : dat de Sacramenten aan

den gebruiker niets meer toebrengen, dan hem door

het Woord van God voorgesteld en door hem door
een oprecht geloof aangenomen wordt, en dat

dus de Sacramenten naar evenredigheid bij ons zooveel

kracht hebben, als wij door derzelver dienst geholpen

worden om de ware kennis van Christus in ons te kwee-

ken, te versterken en te vermeerderen en Hem meer vol-

komen te bezitten en Zijne rijkdommen te genieten, wat

plaats heeft, wanneer wij hetgeen ons in de Sacramenten

voorgesteld wordt met een waar geloof aanne=
men; terwijl zij toch geen nu tof voordeel aan-

brengen, tenzij zij door het geloof worden aan=

genomen.
Voorts zegt v. Mastricht (zie blz. 587) : „Ze (n.1. de Sa-

cramenten) verzegelen aan de uitverkorene kleine kinderen

v3orwerpelijker wijze, schoon zij 't niet verstaan; gclijker-

wijs een Koninkrijk aan een klein kind als erfgenaam kan

toegeschreven v/orden." Hier wordt van geen versterking

gesproken van het geloof dat in het kind aanwezig is,

omdat dit door het gebruik der Sacramenten alleen ge-

schiedt door een geloovig aannemen van Christus, in v/elk

geval alléén de Sacramenten de rechtvaardigheid des ge-

loofs, tot versterking verzegelen. Maar aangezien aan de

uitverkorene kinderen der geloovigcn, even als aan de

volwassenen, de beloften des genadc-verbcnds toekomen,

zoo worden ze aan hen voorwetpelijker wijze verzegeld,



206 DE SACRAMENTEN.

dat is in de toekomst, gelijkerwijs aan hen als erfgenamen
een Koninkrijk kan toegeschreven worden.

Het ondersciieid tussclien het Woord en de Sacramenten

beschrijft hij aldus (zie blz. 581): „Het Woord belooft, de

Sacramenten bevestigen en verzegelen, Gen. 17 : 11 met
Rom. 4:11; het Woord verwekt het geloof ; de Sacra-

menten voeden, sterken en bekrachtigen hetzelve ; let

Woord werkt meer algemeener, ten aanzien van elk en een

iegelijk, tot voortbrenging des geloofs, de Sacramenten
bepaalder, ten aanzien van de geloovigen, tot versterking

van het gewrochte geloof ; het Woord kan zonder het

gebruik der Sacramenten zalig maken, maar niet het ge-

bruik der Sacramenten zonder het Woord ; door het Woord
hoeren wij de beloften en de geestelijke weldaden des ver-

bonds, door de Sacramenten zien wij dezelve ook, op
hare wijze ; zoodat een Sacrament niet anders is dan een

zigtbaar Woord, door hetwelk en te hoeren, èn te zien,

èn te tasten, wij meer bevestigd zouden worden in ons

geloof. I Johs. 1:1; Ps. 34 : 9" ; hetgeen, in verband
met het boven aangehaalde, naar zijne bedoeling, geschiedt

door het geloovig hooren, zien en tasten van de beteeken-

de zaak, n.1. Christus.

Ook erkent hij geen wezenlijk onderscheid tusschen de

Sacramenten des O. en die des N. T., als hij zegt zie blz.

589 en 590) : „De Papisten, om des te meer te verheffen

den staat der Kerke des Nieuwen Testaments en ter neer

te drukken den staat des Ouden Testaments, onderscheiden

dus : Zij zeggen .... dat gene alleen maar geweest zijn

afbeeldsels van de genade, maar deze de oorzaken ;

dat die van het Oude Testament alleen maar gediend heb-

ben tot reinigmaking des vleesches, doch dat ze geene

geestelijke beloften gehad hebben .... De gereformeer-

den, gelijk zij in de Sacramenteele teekenen, in de maniere

van te beteekenen, in den trap van de duidelijkheid en

krachtdadigheid en in alle andere omstandigheden cenig

onderscheid erkennen, laten in het wezentlijke geen onder-

scheid toe: 1". omdat de Besnijdenis genoemd wordt een

teeken en zegel van het verbond der genade en van die
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regtvaardigheid, welke is door het geloof, Gen. 17 :
7— 10

met Rom. 4:11; 2". Omdat Paulus Col. 2 : 11, 12, aan

de Besnijdenis en aan den Doop een en hetzelfde
toesclirijft ; terwijl hij dezelfde genade, met den naam van

Besnijdenis en van Doop, beteekent en te kennen geeft,

vergelijk Fil. 3:3; en ook hetzelfde doet omtrent het

Pascha 1 Cor. 5 : 7, 8. ; 3". Omdat 1 Cor. 10 : 1—4 een

( geestelijke spijze en drank toegeschreven wordt, en ook

zelfs dezelfde, welke aan ons toekomt, namelijk Christus

;

4". Omdat de namen van de Oude Sacramenten overge-

bragt worden tot de nieuwe Kerk. Fil. 3:3; Col. 2:11;
1 Cor. 5 :

7."

Hiermede meen ik de omschrijving, door mij van de

Sacramenten gegeven, voldoende te hebben verdedigd.

Thans wensch ik over te gaan tot de beschouwing van

de beide Sacramenten des N. T., nl. den heiligen Doop

en het heilige Avondmaal.



IX.

De heilige Doop.

De heilige Doop is het Sacrament der wedergeboorte

der vernieuwing des harten, der afwassching van zonde,

der reiniging door het bloed — en der inlijving in het

lichaam van Christus.

Dit teeken is door Christus ingesteld, om al die welda-

den van het genade-verbond aan de ware geloovigen te

beteekenen, en tevens te verzegelen tot versterking van

hun geloof.

Deze heilige Doop geschiedt door Zijne wettige dienst-

knechten, door Hem tot den dienst des Evangelie's geroe-

pen, en wel met rein water, als komende dit teeken over-

een met de beteekende zaak, en zulks aan allen, die door

belijdenis en wandel hun geloof openbaren, om alzoo van

de ongeloovigen te worden onderscheiden en afgezonderd

tot een heilig volk en tot een heilig doel, om hunne inner-

lijke vernieuwing naar buiten te doen uitkomen in een

godzaligen wandel, en alzoo te zijn het zout der aarde,

Gode tot heerlijkheid.

De ware geloovigen ontvangen met het uiterlijk tecken

tevens de beteekende zaak, zoodat zij het teeken ontvan-

gen als een zegel der rechtvaardigheid des geloofs ; ter-

wijl zij, die niet waarlijk met hun gansche hart gelooven,

wèl het teeken ontvangen, maar niet hetgeen daardoor
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aan hen beteekend wordt. Echter deelen zij in de uiter-

lijke zegeningen des verbonds en moeten, zoo zij hunnen

uiterlijken wandel zuiver houden, ook als bondelingen

worden gerekend, en zijn gehouden overeenkomstig de

eischen des verbonds in nieuwe gehoorzaamheid jegens

God te wandelen. Maar dewijl zij dit niet kunnen en niet

willen doen, noch van God ernstig en biddend daartoe de

op het gebed toegezegde krachten begeeren, zoo verzwa»

ren zij als ontrouwe bondelingen hun oordeel.

Daar het teeken des Doops, dat der Besnijdenis vervan-

gen heeft, en God de Heere zoowel aan de jonge kinde-

ren der geloovigen als aan de volwassenen, de beloften

van Zijn genade-verbond toegezegd heeft, zoo worden

ook de kleine kinderen der geloovigen, als mede in het

verbond van God en Zijne Gemeente begrepen, gedoopt,

en daardoor ook aan hen de beloften des verbonds beteekend

en verzegeld.

Echter wordt het geloof der kleine kinderen niet door

middel van het Sacrament versterkt, wijl die versterking

aan de ware geloovigen alléén toegebracht wordt in den

weg des geloofs, wanneer zij namelijk de bcteekende be-

loften met een oprecht geloof aannemen, 't geen door de

kleine kinderen niet geschieden kan.

Nochthans worden de ware geloovigen door den Doop

hunner kinderen van hunnen Verbonds-God verzekerd, dat

Hij óók wil zijn de God van hun zaad, aan hetwelk de

Heere op verborgene wijze volbrengt, hetgeen Hij uit

kracht Zijner eeuwige en vrijmachtige verkiezing ook aan

het uitverkoren zaad der geloovigen in den weg des Ver-

bonds toezegt ; — op welke verbondsbeloften de geloovi-

gen zich ten aanzien van hun zaad ten allen tijde gcrus-

telijk mogen verlaten, en daarop biddend pleiten bij den

troon der genade, evenals ook hunne l:inderen bij het op-

wassen, hierin nader onderwezen zijnde, zich op de aan

hen beteekende en verzegelde beloften mogen verlaten,

en van hunnen Verbonds-God op grond daarvan mogen
begeeren, hetgeen hun als kinderen des Verbonds is toe-

gezegd, en door den Doop is beteekend en verzegeld.
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Alzoo is dus de Doop voor de ware geloovigeii een

voortdurend middel tot versterl<ing van iiun geloof, zoo

menigmaal zij de daardoor beteekende en verzegelde be-

loften Gods door een oprecht geloof aannemen en zich

toeëigenen.

De i<inderen der geloovigen worden niet gedoopt, omdat

ze voor wedergeboren moeten gehouden worden, maar

omdat God de Heere niet alleen de Verbonds-God is van

de volwassen geloovigen, maar ook van hunne kinderen,

op grond waarvan zij óók het teeken des Verbonds ont-

vangen.

Ofschoon de dienaar van Christus niet anders dan met

water kan doopen, terwijl Christus alleen met den Heiligen

Geest doopt, en zonder dit doopen met den Heiligen Geest

de waterdoop voor den doopeling niet baten zal, zoo is

toch elke Doop, die overeenkomstig de instelling van Christus

heeft plaats gehad, een Christelijke Doop, en zal den ge-

loovige, die de daardoor aan hem en zijn zaad beteekende

beloften geloovig omhelst, versterken en alzoo ten

zegen zijn, maar den geveinsde, die wèl het teeken ontvangt,

maar de daardoor beteekende beloften niet met waren harte

aanneemt, ten oordeel zijn.

Daarom was ook de Doop van Johannes van dezelfde

kracht, als die der dienaren van Christus, na Zijne hemel-

vaart geschied, omdat die aan den waren geloovige hetzelfde

beteekende en verzegelde, namelijk de waarachtige bekeering

en vernieuwing des harten en de vergeving der zonden,

van God toegezegd, in Zijnen Zoon Jezus Christus, die

toen reeds verschenen was, en door Johannes, als diens

Wegbereider werd gepredikt als het Lam Gods, dat de

zonden der wereld zou wegnemen.

De voorstelling, dat zoo dikwijls de Doop in 't midden

der Gemeente bediend wordt, Christus met den Heiligen Geest

doopt, is n i e t de ware, aangezien Christus dit niet

heeft toegezegd, maar alléén aan den waren geloovig:

door den Doop Zijne beloften beteekent, en hem verzekeit

dat hij zoo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de on-

reinigheid zijner ziel, dat is van al zijne zonden, gewasschi n
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i s, als hij uitwendig met het water, hetwelk de onzuiver-

heid des vleesches pleegt weg te nemen, gewasschen i?.

Niet dat die afwassching en reiniging' op het oogenblik des

Doops gebeurt, maar de geloovige wordt daarbij door het

geloof verzekerd van de genade van Jezus Christus, aan
hem geschied, en alzoo in zijn geloof versterkt, door

de werking des Heiligen Geestes, niet alleen met betrekking

tot hemzelven, maar óók met betrekking tot z ij n zaad
aan hetwelk óök de beloften des genade-verbonds toege-

zegd, en door den Doop beteekend worden.

Niet de heilige Doop brengt allereerst met Christus in

gemeenschap; maar, al is het dat de Doop is het te e ken
van inlijving in het lichaam van Christus, zoo geschiedt

nochthans die inlijving, en mitsdien de daaruit onmiddellijk

voortvloeiende gemeenschap met Christus, alléén door
het geloof, zonder hetwelk geene gemeenschap met
Christus mogelijk is, maar Vv'clke gemeenschap ook d a d e I ij k

door de kracht des Heiligen Geestes gewrocht wordt, zoodra
de uitverkoren zondaar is wedergeboren, en alzoo

door het geloof, als het door God daartoe geschonken

middel, met Christus wordt vereenigd, al moge de

Doop door allerlei aanvallen van twijfel en ongeloof of

andere omstandigheden, tegen de innige begeerte van den

zoodanige, nog niet hebben plaats gehad.

Ten aanzien van kleine kinderen, die naar Gods vrij-

machtige verkiezing, tot het getal der uitverkorenen mogen
behooren en in hunne kindschheid, vóór het gebruik hunner

redelijkheid, buiten het gehoor des Woords, door de ver-

borgene kracht Gods worden v/edergeboren, geschiedt die

inlijving en gemeenschap eveneens tegelijk met de weder-
geboorte, uit kracht waarvan het nieuwe leven door die-

zelfde kracht Gods wordt onderhouden en versterkt en

zich naar buiten openbaart, zoodra de redelijklieid zich

openbaart.

Wèl is de Doop het t e e k c n van de inlijving, doch dit

teeken des Doops is de inlijving zelve niet. Maar, aange-
zien de beloften des genade-verbonds door de Sacramenten

worden beteekend en verzegeld, zoo worden de ware ge-
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loovigen door den Doop verzekerd, dat zij zoo zeker-

lijk met het bloed en den Geest van Christus van de on-

reinheid hunner zielen gewasschen z ij n, als zij uiterlijk

met het v^ater besprengd worden ; v/ordende zij langs dien

M^eg in het geloof versterkt, naarmate zij zulk eene weldaad

door het geloof aannemen.
Niet door den Doop geschiedt alzoo voor den bekeerden

zondaar, ten aanzien van zijn geloofsbewustzijn, de aan-

sluiting aan het lichaam des Heeren, d.i. Zijne Gemeente,

uit levende leden bestaande, in welke de Heilige Geest

woont, maar door het oprecht geloof, waardoor de zondaar

met Christus en eveneens met Zijn lichaam, hetwelk is de

gemeente, vereenigd wordt, welke vereeniging door het

geloof, als instrument, door den Heiligen Geest gewerkt

wordt, en tengevolge waarvan hij deel heeft aan de gena-

dewerkingen des Heiligen Geestes, Die het gewrochte ge-

loof voorts versterkt door middel van het Woord en het

gebruik der heilige Sacramenten, welke genademiddelen

daartoe in de gemeente van Christus worden bediend, zoo-

dat, al is het dat een zondaar door wedergeboorte met

Christus, en dus ook met zijn verborgen lichaam, hetwelk

is de levende gemeente, in waarheid vereenigd is, hij toch

alléén in den door God verordenden weg, dat is door aan-

sluiting aan de openbare gemeente van Christus, op het

zuiverst kan opgroeien, en tot zekere bewustheid komen
van zijn deelgenootschap aan Christus ; welke aansluiting

of inlijving geschiedt door den Doop. Maar aangezien de

Doop van d i e aansluiting of inlijving niet het teeken is,

maar van de geestelijke inlijving in het verborgen lichaam

van Christus, zoo is de Doop voor diegenen alléén een

zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die de daardoor

beteekende beloften des genade-vcrbonds met een op-

recht geloof aannemen, terwijl de anderen slerhts

ingeliji"d worden in de Kerk, zooals die zich naar buiten

openbaart, en daardoor in de zegeningen der gemeente

voor het uiterlijke zoover dcelen, dat deze, zoo zij hun

niet tot v^'aarachtige bekeering leiden, hun oordeel des te

meer zullen verzwaren.
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Deze omschrijving van den lieiligen Doop verschilt in

menig opzicht van de doopsbeschouwing van Dr. Kuyper.
Want wèl leert Dr. Kuyper, dat de Doop is het Sacrament
der wedergeboorte, een teeken en zegel van het verbond
der genade, waardoor de beloften des genade-verbonds
aan de ware geloovigen tot hunne versterking worden be-
teekend en verzegeld ; maar hij leert tevens, dat bij alle

kleine kinderen der gemeente, die gedoopt worden, de
wedergeboorte moet ondersteld worden, omdat zonder we-
dergeboorte geen kind mag gedoopt worden ; dat toch de
Doop, waarbij de Heilige Geest niet ontvangen wordt,
geen Doop is, maar slechts een nagebootste, een
Johannesdoop ; dat immers de Doop dient, om het geloofs-

vermogen, zoowel van kleine kinderen als van volwassenen,
te versterken, en dit bij den Doop plaats vindt door den
Heiligen Geest, waarmede Christus op hetzeHde oogen=
blik doopt ook buiten het geloovig aannemen van de
beteekende beloften Gods ; en wijl een onwedergeborene
geen geloof, geen zaligmakend geloof of geloofsbeginsel

heeft, er dus niets versterkt wordt, en dus de Doop het
kind niet baat, dat niet wedergeboren is; dat ook zoo
dl k w ij 1 s de Doop bediend wordt, Christus met den
Heiligen Geest doopt; dat aangezien een Doop, waarbij
de Heilige Geest niet ontvangen wordt, geen Christelijke

Doop is, de Doop van Johannes slechts een halve Doop
was, daar zij wèl het teeken, maar niet de beteekende zaak
ontvingen, en niet gedoopt zijn met den Heiligen Geest;
dat een wedergeborene eerst door den Doop met
Christus in gemeenschap gebracht wordt eneene plante
met Hem wordt ; dat daarom de Doop van het kind
zijne geboorte op den voet moet volgen.

Dat dit het gevoelen van Dr. Kuyper is, moge blijken
uit hetgeen volgt

:

hl het 3e deel van „E Voto" van Dr. Kuyper blz. 10,

leest men : „Hij die de heerlijke Gereformeerde belijdenis
niet verstaat, leeft voort in de meening, alsof zijne kinde-
ren, die in zijn huis opgroeien, eigenlijk met de heiden-
sche kinderen gelijk staan, en alsof er van genade bij zijn
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kinderen geen sprake kon zijn. Hij laat ze dan wel ter

Catechisatie gaan en onderwijzen. Maar toch al zijn kin-

deren bhjven in zijn schatting doode personen, tot tijd en

wijle, zoo hij waant, God de Heere er op later leeftijd

een enkele van roept ten eeuwigen leven. En nu, als ge

u zoo de zaak voorstelt, dan natuurlijk ware de kinder-

doop een klinkklare ongerijmdheid, en zou niemand den

heiligen Doop mogen ontvangen dan nadat gebleken was
van zijn bekeering. In elk ander geval toch zou deze Doop
zijn oordeel slechts verzwaren."

Deze voorstelling is toch waarlijk onjuist. Immers, al

durven geloovige ouders niet vaststellen, dat hunne kinde-

ren wedergeboren zijn, omdat ze dit niet weten, en hun

niet toegezegd is dat ze dit alle vóór hunnen Doop reeds

zullen zijn, toch weten zij, overeenkomstig de beloften

van hunnen Verbonds-God, dat zij in dat verbond mede

begrepen zijn, alzoo da't God ook aan hun zaad Zijne be-

loften heeft toegezegd, waarop zij zich mogen verlaten.

Daarom weten zij ook, dat hunne kinderen een heilig
zaad zijn, uit kracht van het verbond, waartoe óók hun-

ne kinderen behooren. Wèl weten zij niet, of zij reeds

door wedergeboorte heilig zijn, want dit is hun niet ge-

openbaard ; maar zij weten zeker, dat ze een zaad zijn,

aan hetwelk God al de weldaden des genade-verbonds,

evenals aan de volwassenen, verbondsgewijze —
wijl toch ook volgens het formulier des heiligen Doops

in alle verbonden twee deelen begrepen zijn — toegezegd

heeft, en dat ze daarom ook, krachtens het genade-ver-

bond, heilig genaamd worden, en mitsdien op grond

daarvan, en niet op onderstelde wedergeboorte,

het teeken des verbonds, n.1. des Doops, moeten ontvangen.

Daarom is het er verre van daan, dat zij hunne kinde-

ren met heidensche kinderen gelijk zouden stellen,

en gelijk zouden durven stellen, omdat zij daardoor het

verbond Gods met hen en met hun zaad zouden verach-

ten ; maar zij rekenen ze als verbondskinderen,
ten opzichte van wie zij geroepen zijn, om ze als een

heilig zaad, overeenkomstig hunne doopsbelofte, op te
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voeden, in het bewustzijn, dat zij liet niet verder kunnen

brengen dan deze opvoeding, maar dat God de Heere

niet alleen machtig is, maar óók beloofd heeft, die

opvoeding met Zijnen zegen tot hun tijdelijk en eeuwig

welzijn uit genade te zullen bekroonen ; terwijl ook hunne

kinderen bij het opwassen van God door den Doop ver-

maand en verplicht worden tot eene nieuwe gehoorzaam-

heid, namelijk dat zij dezen eenigen God, Vader, Zoon en

Heiligen Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van

ganscher harte, van ganscher ziele, van ganschen gemoede
en met alle krachten, de wereld verlaten, hunne oude na-

tuur dooden en in een nieuw godzalig leven wandelen.

In dezen weg heeft het God oudtijds onder Israël,

en nu ook onder de nieuwe bedeeling, behaagd Zijne

uitverkorenen uit het gevallen menschdom te vergaderen.

En al kan nu niemand zonder wedergeboorte doen waar-
toe de Doop verplicht, toch zal elk gedoopte, die dit ern-

stig begeert te doen, niet tevergeefs tot Zijnen Verbonds-
Gods roepen, pleitende op de beloften Zijns Verbonds,
waarvan de Doop hun een zegel en ongetwijfelde getuige-

nis is.

Nochthans is het blijkbaar de bedoeling van Dr. Kuyper,dat
de ouders hunne kinderen als wedergeboren zullen beschou-
wen, omdat zij ze anders niet zouden mogen laten doopen, en

de Doop anders een klinkklare ongerijmdheid zou zijn
;

waaruit dus volgt, dat volgens Dr. Kuyper, bij alle kleine

kinderen der gemeente die gedoopt worden, de wederge-
boorte moet worden ondersteld, omdat zonder wederge-
boorte geen kind gedoopt mag worden.

In het werk „Voor een Distel een Mirt" spreekt Dr.

Kuyper over het ontvangen van den Heiligen Geest bij

den Doop, zonder hetwelk hij zegt, dat de Doop geen
Christelijke Doop is, en tracht dit op deze wijze te ver-

dedigen uit Hand. 19. Hij zegt (zie blz. 90 en 91): „Doch
hoor nu, wat de heilige Paulus te Efeze aan de Johannes-
jongeren vroeg.

„Hij zei tot hen, lees het maar in Hand. 19: Hebt gij

den Heiligen Geest ontvangen, toen gij geloofd hebt ?"
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d. w. z. tueii ge door den Doop in de Kerk zijt opgenomen.
Toen antwoordden die mannen van : neen. Ze hadden
zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest was. Iets wat
natuurlijk niet zeggen wil, dat ze nooit van den Heiligen

Geest hadden gehoord. Dat ware ongerijmd. Neen, maar
ze bedoelden, dat ze nog nooit van een mededeeling des

Heiligen Geestes bij den Doop gehoord hadden.

„Zoo zegt ook de Evangelist Johannes : „De Heilige Geest

was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was."

(Joh. 7 : 39.) Wat natuurlijk niet kan beteekenen dat de

Heilige Geest nog niet bestond ; maar alleen zeggen wil,

dat de uitstorting en de mededeeling van den Heiligen

Geest toefde, tot na Jezus' hemelvaart.

„Vandaar dan ook dat Paulus aan die mannen te Efeze

toen nader vroeg : „Waarin zijt gij dan gedoopt ?"

„En toen kwam het uit, waarom ze den Heiligen Geest

nog niet ontvangen hadden. Ze waren namelijk wel val-

schelijk door een discipel van Johannes, in den naam van

Johannes maar niet door Johannes den Dooper zeiven met

het oog op den komenden Messias gedoopt.

„Ze werden daarop nu pas gedoopt in den naam van

den Heere Jezus. Daarbij legde Paulus hun de handen op.

En zoo ontvingen ze den Heiligen Geest.

Het is dus een nagebootste Doop en geen
Christel ij ke Doop, tenzij bij dien Doop de
Heilige Geest wordt ontvangen.

„Iets wat de Doop van Jezus zelf u ook leeren kan.

„Immers, toen Jezus gedoopt werd, daalde de Heilige

Geest op Hem neder zichtbaar, als in de gedaante eener

duive."

Bij deze woorden moet de aandachtige lezer opmerken:
1". dat Dr. Kuyper de woorden Joen gij geloofd hebt"

gelijk stelt met door den Doop in de kerk te zijn opge-

nomen ; daar nochthans een iegelijk die gelooft, daar-

uit zich openbaart, als een die den Heiligen Geest ont-

vangen heeft, omdat hij zonder Dien niet kan gelooven
;

terwijl de Doop van het geloof wèl het gevolg, maar niet

het bewijs is, daar toch helaas vele gedoopten later duide-
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lijk bewijs geven, dat ze het opreciite geloof missen, en

dus den Heiligen Geest niet ontvangen hebben.

2". dat Dr. Kuyper aangaande het antwoord van de
discipelen aan Paulus, op zijne vraag, of zij den Heiligen

Geest ontvangen liadden toen zij geloofd hadden, zegt, dat

zij daarmede niet hebben kunnen bedoelen, dat ze nooit

van den Heiligen Geest hadden gehoord, maar dit, dat ze

nog nooit van de mededeeling des Heiligen Geestes bij

den Doop gehoord hadden ; waarmede Dr. Kuyper hier

kennelijk bedoelt de gewone mededeeling van den Heiligen

Geest, gelijk het verband aanwijst; terwijl het zeker is,

dat ze hier hebben bedoeld, zooals ook onze Kantteeke-

naars daarop aanteekenen, de extra ordinaire ziclit=

bare gave des Heiligen Geestes, van met
allerlei talen te spreken, te profeteeren
en allerlei krankheid te genezen, welke extra

ordinaire gave zij (zie vs. 6) ontvingen, nadat Paulus hun
de handen opgelegd had.

3^'. dat Dr. Kuyper, als oorzaak waarom die discipelen

den Heiligen Geest niet ontvangen hadden, aangeeft dat ze

valschelijk door een discipel van Johannes in den naam
van Johannes, maar niet door Johannes den Dooper zelven

met het oog op den komenden Messias, waren gedoopt

;

terwijl zij toch op Paulus vraag (zie vs. 3) „Waarin zijt

ge dan gedoopt?" hebben geantwoord: „In den Doop
van Johannes." Dus niet in den n aa m va/z/o/zö/z«es, maar
op de belijdenis van hetgeen Johannes van
den komenden Messias hun geleerd had; en

niet valschelijk door den discipel van Johannes,

maar door Johannes zelf, zooals moet worden op-
gemaakt uit VS. 4, waar Paulus op dit hun zeggen antwoordt:

„Johannes (niet een discipel van Johannes dus) heeft wel

gedoopt den Doop der bekeering" enz. Dit is ook het

gevoelen van onze Kantteekenaren. Op het 3de vs. toch

teekenen zij aan, als of de discipelen tegen Paulus gezegd
hadden: „Wij zijn van Johannes gedoopt, op de
b e I ij d e n i s van de teer, die Johannes van Christus

geleerd en daarop zijne discipelen gedoopt heeft."



218 DE HEILIGE DOOP.

4^ dat Dr, Kuyper zegl, dat daarop die discipelen van Jo-

hannes nu pas gedoopt werden in den naam van den

Heere Jezus, waarbij Paulus hun de lianden oplegde en zij

zoo ontvingen den Heiligen Geest; terwijl er in genoemd
hoofdstuk van geen herdoop sprake is, maar alléén,

dat Paulus hun de handen oplegde, waarna de

Heilige Geest op hen kwam, n.1. in die extra ordinaire
mate, waardoor zij spraken met vreemde talen en profe-

teerden, welke extra ordinaire gaven des Geestes niet bij

den Doop van Johannes plaats hadden, noch ook na den

tijd der Apostelen meer plaats hebben ; maar daarom ont-

braken den waren geloovigen toen — en ontbreken hun

ook nü niet de gewone gaven des Heiligen Geestes,

zonder welke' zij niet kunnen gelooven en dus ook niet

mogen gedoopt worden, terwijl toch ook volgens de heilige

Schrift niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan

door den Heiligen Geest. Ook onze Kantteekenaren tee-

kenen aan, dat uit bedoelde woorden niet bewezen kan

worden, dat deze discipelen van Johannes door Paulus

herdoopt zijn.

5". dat Dr. Kuyper ten onrechte zegt, dat de Doop van

Jezus zelf ons leeren kan, dat een Doop, waarbij de Heilige

Geest niet ontvangen wordt, geen Christelijke Doop is,

daar Jezus immers ook vóór Zijn Doop vervuld was met

den Heiligen Geest, maar gedoopt moest worden, om alle

gerechtigheid te vervullen (Matth. 3 : 15), wat beteekenen

zal, dat de gerechtigheid Gods eischte, dat Hij, die als het

Lam Gods de zonde der wereld zou wegnemen, ook den

Doop moest ontvangen ; terwijl (zie Joh. 1 : 33) de neder-

daling van den Heiligen Geest op Christus in de gedaante

van een' duif, voor Johannes eene aanwijzing zou zijn,

dat deze Die was, die met den Heiligen Geest zou doopen.

Ook zal de Heere Jezus bij Zijnen Doop van Zijnen Vader,

nog wel in overvloediger mate, of liever in volle mate
den Heiligen Geest ontvangen hebben, omdat Hij van dat

oogenblik af aan in het openbaar moest optreden, om
Gods raad te openbaren en Zijne Gerechtigheid te ver-

vullen.
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Maar met dit alles kan niet vergeleken worden de Doop
van Joliannes, noch de Doop der Apostelen, noch de latere

dienaren van Jezus Christus, die allen slechts met water

konden doopen en nóg doopen, en dien Doop alléén be-

dienden en nóg bedienen in den naam des Drie-eenigen

Gods aan de geloovigen, als het teeken en zegel van de

rechtvaardigheid des geloofs, tot meerdere bevestiging en

versterking van hun geloof, waartoe de Doop van Christus

ingesteld is, en welk geloof, door hetwelk zij de hun in

den Doop beteekende beloften Gods aannemen, zij dus

reeds vóór den Doop deelachtig moeten z\\n, zoodat zij dus

ook vóór den Doop den Heiligen Geest deelachtig

zijn, zonder welke zij niet kunnen gelooven, en waardoor
zij met Christus vereenigd zijn, gelijk ook met zijn lichaam,

'm welke de Heilige Geest als in Zijnen Tempel woont.

Op blz. 92 van „Voor een Distel een Mirt" zegt Dr.

Kuyper : „dat God de Heere door een daad van Zijnen

Heiligen Geest het ingeplante geloofsvermogen bij het

kindeke door den Doop sterkt" ; terwijl hij in het 2de deel

van „E Voto" op blz. 535 zegt : „Zoo dikwijls dus de hei-

lige Doop in het midden der gemeente bediend wordt, hebt

ge te verstaan, dat op hetzelfde oogenblik, waarop
de Dienaar het water van den Doop toedient, uw Midde-
laar en Heiland uit den Hemel, waar Hij aan de rechter-

hand Gods verhoogd is, eene genadewerking werkt in de

ziel van het kind of den persoon die gedoopt wordt."

Door deze genadewerking moet hier natuurlijk verstaan

worden het ontvangen van den Heiligen Geest, zonder

hetwelk er volgens Dr. Kuyper geen waarachtig Doopsel
plaats heeft. Nergens spreekt Dr. Kuyper van een ge=

loovig aannemen der beloften Gods, in welken weg
het God belieft het geloof te versterken. Altijd is het bij

Dr. Kuyper een werking des Heiligen Geestes, buiten het

geloovig aannemen, in het hart van den geloovige, gepaard

gaande tegelijk met den Doop, en zonder dat het gemerkt
wordt.

Dit staat natuurlijk in verband tot zijn beschouwing over

den Doop van kleine kinderen, wier geloofsvermogen bij
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den Doop niet gesterkt kan worden door het geloovig aan-

nemen van de beteekendc beloften Gods, maar volgens

Dr. Kuyper, even als ook het geloof der volwassenen, door

een daad des Heiligen Geestes, gepaard gaande tegelijk

met de bediening van het Sacrament.

Op blz. 84 van „Voor een Distel een Mirt" lezen wij
:

„En als het Hem, den Vader der geesten, niet gehengt, uw
kindeke vooraf de genade der wedergeboorte te schenken

en het alzoo de kiem van het geloofsvermogen in te plan-

ten, dan zal het uw kindeke niets baten, al wierd het tien-

maal gedoopt, ja, dan zal die Doop eer het oordeel voor

uw kindeke verzwaren."

Deze beschouwing staat natuurlijk ook geheel in verband

tot de beschouwing van Dr. Kuyper, dat n.1. er geen ei-

genlijke Doop plaats vindt, wanneer de Heilige Geest

daarbij niet ontvangen wordt, terwijl de Heilige Geest niet

ontvangen kan worden door iemand, die nog onwederge-

boren is. Maar daarom is het zeker, dat God de Heere

aan de geloovige ouders zijn verbond óók voor

hun zaad bevestigt door den Doop. En al is het dat

ze eerst later wedergeboren worden, zoo is toch zulk een

Doop, overeenkomstig de instelling van Christus bediend,

immers een Christelijke Doop, die voor geloovige ouders

een krachtige versterking oplevert voor hun geloof aan-

gaande de beloften Gods met opzicht tot hun zaad. En

zou dan nu gezegd kunnen worden, dat de Doop het kind

niet baat dat niet wedergeboren is ? daar toch, indien

zulk een kind een uitverkorene is, immers de wederge-

boorte aan de ouders voor dat kind wordt beloofd en die

belofte door den Doop wordt beteekend en verzegeld, en

z e k e r 1 ij k vervuld op zoodanigen tijd, als het God be-

haagt, even als Hij ook aan Abraham op den bestemden

tijd vervulde de belofte aangaande de geboorte van Zijnen

Zoon Izaak, welke belofte hem een pleitgrond was bij

Gods genadetroon tot derzelver vervulling, die ook na

vele beproevingen op Gods tijd kwam.

Op blz. 97 van „Voor een distel een Mirt" betoogt Dr.

Kuyper, dat de Johannes-Doop nog slechts half kon zijn,
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wijl, ZOO als de Apostel Johannes getuigt, de Heilige Geest
toen nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was ;

wat volgens Dr. Kiiyper beteekent : „dat de Heilige Geest
eerst dan op de Kerk als het Lichaam van Christus zou
kunnen werken, als haar Hoofd verheerlijkt zou zijn.

„Bij die allen, die nog alleen door Johannes gedoopt
waren, was de Doop dus onvolkomen gebleven. Ze had-
den wèl het teeken, maar nog niet de zaak ontvangen."

Ik moet hier even opmerken, dat Dr. Kuyper eerder (zie

blz. 216 hiervoor) het niet ontvangen van den Heiligen

Geest bij den Doop toeschrijft aan het valschelijk doopen
door een discipel van Johannes in den naam van Johannes,
en niet door Johannes zelf, terwijl hier ook de Doop door
Johannes zelf onvolkomen genoemd wordt, als hebbende
ook de door Johannes gedoopten wel het teeken maar niet

de zaak ontvangen.

Verder zegt Dr. Kuyper. „Maar thans is Jezus wel ver-

heerlijkt .... vandaar dat thans bij den heiligen Doop
iets anders plaats grijpt dan bij den Doop van Johannes.
Nu niet enkel de uitwendige Doop met water door een
mensch, maar gelijktijdig de inwendige Doop
met den Heiligen Geest door Christus uit den
hemel. Ontbrak dat laatste, dan zou er g e e n C h r i s=

I ij k e Doop, maar nog alleen een Johannes-Doop zijn."

Dat thans tegelijk met den waterdoop de Doop met den
Heiligen Geest plaats vindt, is volgens Dr. Kuyper daarin
te zien, dat na den Pinksterdag, „de doop met den Heiligen

Geest terstond volgt op den Doop met water," wat
toen (zegt hij) uit de daarmede vergezeld gaande wonder-
bare verschijnselen kon blijken. Echter waren die wonder-
bare verschijnselen bijzaak en hebben zij opgehouden te

bestaan, maar de Doop met den Heiligen Geest is gebleven.
„Want (vervolgt Dr. Kuyper op blz. 98) zoo waarlijk als

Christus de Heere nu nog leeft in den hemel, en in Zijn

naam doopen laat, zoo gewisselijk doopt Hij uit den hemel
bij den Waterdoop mee. Of liever nog, zoo gewisse-
lijk dient Hij uit den Hemel den eigenlijken Doop, den
Doop des Geestes toe, zoo dikwijls op aarde in Zijn
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naam aan een der Zijnen, hetzij dan een kind of een man

de Waterdoop wordt bediend."

Bij deze woorden wensch ik op te merken, dat wanneer

de bewering van Dr. Kuyper waar is, dat eerst nu, na den

Pinksterdag de eigenlijke Christelijke Doop kan plaats heb-

ben, daar nu niet enkel de uitwendige Doop met water

door een mensch, maar g e 1 ij k t ij d i g de inwendige Doop

met den Heiligen Geest door Christus plaats grijpt, dan is

daarmede uitgemaakt, dat zoowel de Besnijdenis onder

Israël, als de Doop van Johannes slechts uitwendig is

geweest, en beide waren symbolen of a f s c h a d u=

wingen van den Doop des Heiligen Geestes onder de

nieuwe bedeeling, zooals ook Dr. Kuyper uitdrukkelijk leert

op blz. 457 „E Voto" deel 2. En dat zijn ze ook waar-

lijk ; doch niet in den zin als door Dr. Kuyper is be-

doeld, maar in dien zin, dat alle Sacramenten a 1 1 ij d

geweest zijn en nóg zijn zichtbare beduidingen van een

onzichtbare zaak, terwijl volgens onze Belijdenis (art. 34)

„de Dienaars van hunne zijde geven het Sacrament en

hetgeen zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door

het Sacrament beduid wordt." Maar dit geschiedde

immers -ook onder Israël en ten tijde van Johannes den

Dooper ? Immers óók toen gaf de Heere aan de ware

geloovigen de zaak, n.1. de versterking van het

geloof door de werking des Heiligen Geestes,

waardoor ze hun, evenals nu, altijd geweest zijn een teeken

en zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Rom. 4:11.

De teekenen mogen nu anders zijn en in overeenstemming

met den aard der nieuwe bedeeling, in. het w e z e n is

geen verschil.
En al is het nu, dat na de uitstorting des Heiligen Gees-

tes Zijne werkingen rijker en algemeener zijn dan onder

de oude bedeeling, kan daarom gezegd worden, dat de

Heilige Geest onder de oude bedeeling niet op de Kerk als

het lichaam van Christus gewerkt heeft en niet lieeft kun-

nen werken ? Is dit niet in strijd met het antwoord op

vraag 54 van den Heidelb. Catech., alwaar van de heilige

algemeene christelijke Kerk gezegd wordt: „dat de Zone
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Gods uit hei gansclie menschelijk geslacht zich eenc ge-

meente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door z ij n

Geest en Woord, in eenigheid des waren geloofs v a ii

het begin der wereld tot aan het einde vergadert,

beschermt en onderhoud ?"

En al is het ook waar, dat de Heilige Geest eerst na

Jezus verheerlijking op den Pinksterdag uitgestort is en in

de Gemeente, als het Lichaam van Christus, woont, kon

dan vóór dien tijd de Heilige Geest de Werkmeester zijn,

waardoor de Zone Gods ook van het begin der
wereld af Zijne Gemeente vergadert, beschermt en on-

derhoudt, zonder op die Gemeente of op de Kerk, als het

Lichaam van Christus, te werken.

Op biz. 546 van „E Voto" 2de deel, zegt Dr. Kuypcr

:

„dat de gemeenschapsoefening van ons geloof, dat ons

op het Lichaam van Christus richt, altoos beginnen moet
met zich te richten op het Hoofd. De aansluiting aan het

mysterieke Lichaam des Heeren begint met aansluiting

aan het Hoofd van dit Lichaam. Hoor maar wat de Hei-

lige Paulus in Rom. 6 dienaangaande zegt : „Of weet gij

niet, dat zoovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn,

wij in Zijnen dood gedoopt zijn ? Wij zijn dan met Hem
begraven door den Doop in den dood, opdat, gelijkerwijs

Christus uit de dooden opgewekt is tot de heerlijkheid

des Vaders alzoo ook wij in nieuwigheid des levens wan-
delen zouden ; want indien wij met Hem eene plant ge-

worden zijn 'm de gelijkmakiug Zijns dood, zoo zullen wij

het ook zijn in de f^clijkmaking Zijner opstanding." H e t

Sacrament van den heiligen Doop brengt
ons dus allereerst met Christus in gemeen-
schap, doet ons ééne plante met Hem worden
en schenkt ons zóó eerst de gemeenschap
met het Lichaam. Onze Doop brengt ons niet eerst

in gemeenschap met de Kerk en door de Kerk met Chris-

tus, maar omgekeerd geeft de Doop ons eerst gemeen-
schap met Christus en door Hem, als het Hoofd, met het

Lichaam des Heeren." Voorts op blz. 548 : „D e s t o k-

bewaarder te I- hl 1 i p p i, die gedoopt zou w o r=
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den, geloofde in den Heere Jezus Christus,
eer de Apostel ook hem den Doop toediende;
en toch is het evenzoo waar, dat hij eerst
door den Doop eene plante met Jezus wierd."

Indien het nu waar is dat genoemde woorden van den

Apostel Paulus bij Rom. 6 zóó moeten verstaan worden,

als Dr. Kuyper ze verstaat, zoodat we daaruit hebben te

besluiten wat Dr. Kuyper daaruit besluit, dat nl. het Sa-

crament van den heiligen Doop ons dus allereerst met

Christus in gemeenschap brengt en ons ééne plante met

Hem doet worden, dan is te dien opzichte de beschouwing

van Dr. Kuyper de ware.

Echter worden deze woorden door onze Kantteekenaren

m. i. terecht anders verstaan.

Immers zij teekenen aan op de woorden : in Christus ge-

doopt zijn : „n.1. : om te betuigen onze gemeenschap, die

wij met Christus hebben door het geloo f."

Op de woorden : in Zijnen dood gedoopt zijn : „d.i.

door den Doop verzekerd worden, dat w ij g e m e e n=

schap hebben aan Zijnen dood, waardoor niet alleen

onze zonden voor God verzoend zijn, maar ook de Heilige

Geest is verworven, door Wiens werking de verdorven-

heid die in ons is, haar leven of heerschende kracht is

benomen, hetwelk is de eerste trap onzer wedergeboorte."

Op de woorden : met Hem begraven door den Doop
in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dooden

opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders : „Dit is de twee-

de trap onzer v/edergeboorte, die ons door den Doop
wordt verzegeld, namelijk de toeneming en v o 1 h a r=

ding in de dooding der zonde in ons, gelijk de

begrafenis eene volharding was van den dood van

Christus."

Op de woorden : alzoo ook wij in nieuwigheid des

levens wandelen zouden : „Dit is de derde trap onzer we-
dergeboorte, die wij door de kracht der opstanding^van

Christus ontvangen en ons door den Doop wordt
beteeken d en verzegeld; namelijk dat wij kracht

ontvangen hebben, om voortaan in de nieuwigheid
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des levens, dat is in lieiiigheid en reinigheid te wan-
delen."

Op de woorden : Want indien wij eene planfe met
Hem geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zoo

zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstan-

ding : „Of 'tzamen geplant zijn: een gelijkenis, genomen
van een ent, die in een jeugdigen boom ingegrift wordt,

welke tot ééne plante wordt met den boom, en het sap

des levens en der vruchtbaarheid uit hem trekt. Alzoo wil

hij zeggen, die met Christus als de Stam door het ge=

loof zijn vereenigd, waarvan de Doop ook een teeken is,

die verkrijgen door den Geest Christi de kracht niet al-

leen om de zonde te dooden en allengskcns te begraven,

maar ook om in nieuwigheid des levens meer en meer op

te staan en ter eere Gods in heiligheid te leven."

De Kantteekenaren geven ons alzoo te kennen, dat wij

door het geloof, dat aan den Doop moet voorafgaan,

met Christus gemeenschap hebben, en dus ééne plante

met Hem Z ij n, tot dooding onzer zondige en verdorvene

natuur, en dat wij dit niet eerst worden door den

Doop, door welken deze geestelijke zegeningen, door

God in het Verbond beloofd en toegezegd, alleen b e t e e=

kend en verzegeld worden.

Echter moet opgemerkt worden, dat onze Kantteekena-

ren aanteekenen op 1 Cor. 12 : \3a : Want ook wij allen

zijn door eenen Geest tot een lichaam gedoopt: „namelijk

de Gemeente Christi, die wij ingelijfd worden door den

Doop, welke het Bad der Wedergeboorte is."

Hier zou men zeggen, leeren onze Kantteekenaren dat

wij door den Doop, als het Bad der wedergeboorte,

werkelijk in het Lichaam van Christus ingelijfd — en niet

alleen ingelijfd, maar ook wedergeboren worden, omdat zij

dit hier letterlijk zeggen en de Doop hier noemen het

Bad der wedergeboorte. Maar aangezien dit hunne
bedoeling niet kan zijn, omdat dit in strijd zou zijn

met alle andere hunner verklaringen, en ook met hetgeen

zij boven aangaande Paulus woorden bij Rom. 6 verklaard

hebben, en bovendien hun zoodanig gevoelen, als het ge-
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voelen van Rome, niet mag worden toegedacht, daarom
kan hunne bedoehng geen andere zijn, dan wat ook

onze Heidelb. Catech. leert (zie de antw. op vr. 72 en 73,)

dat het uiterlijk waterbad niet is de afwassching der zon-

de zelve, en dus ook niet de inlijving in het
Lichaam van Christus zelve, maar dat het daar-

van is het t e e k e n, om ons daarmede te leeren, dat ge-

lijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzoo

ook onze zonden door het bloed en den Geest van Jezus

Christus weggenomen worden ; — en niet alleen is het

daarvan het teeken, maar ook h et zegel, alzoo dat God
de Heere ons door dit Goddelijk pand en waarteeken wil

verzekeren, dat wij zoo v/aarachtiglijk van onze zonden

geestelijk gewasschen z ij n, als wij met water gewasschen
worden. Het woord zijn duidt hier dus aan wat reeds

vooraf geschied i s, en het woord worden, wat g e-

s c h i e d t.

Wanneer alzoo de Doop genoemd wordt het Bad der

wedergeboorte, dan is dit om de overeenkomst tusschen

het teeken des Doops en hetgeen daardoor beteekend

wordt, evenals de Heere Jezus om diezelfde reden het

brood Zijn vleesch en de wijn Zijn bloed noemt; maar
nergens wordt aan den Doop meer toegekend, dan dat

ons daardoor de beloften Gods aangaande ons en ons

zaad te beter te verstaan gegeven, beteekend en verze-

geld worden tot versterking onzes geloofs. Nergens
wordt ons ook geleerd wat Dr. Kuyper leert (zie blz. 546

van „E Voto,") dat Christus door Zijnen Heiligen Geest

op eene voor ons verborgene wijze door den heiligen Doop
zulk een sterking in ons geloofsvermogen teweeg brengt,

waardoor dit geloofsvermogen van zijne eenzelvige belem-

mering ontheven wordt en alsnu de neiging en de over-

buiging ontvangt om in gemeenschapsoefening met het

Lichaam van Christus zijn kracht en zijn weelde te zoe-

ken. Maar overal leert ons de Heilige Schrift, en op grond

daarvan ook onze Vaderen, dat God ons door den Doop,

gelijk eertijds aan Israël door de Besnijdenis, verzekert

van Zijne trouw aangaande ons, en van de gewis;, eid



DE HEILIGE DOOP. 227

Zijner beloften, om daardoor ons geloof te versterken
;

altijd op eene voor ons verstand onbegrijpelijke wijze,

maar toch niet anders, dan voor zoover wij die be-

loften met een geloovig hart aannemen ; evenals God
ook ons lichaam op eene voor ons onbegrijpelijke wijze

versterkt, doch niet anders dan door het gebruik der

spijze. Christus is der geloovigen Geestelijke Spijze ; het

geloof is de mond, waarmede zij Hem nuttigen ; en de

Doop verzekert hun, dat God dit waarlijk doet, en niet

aleen hun, maar ook hun zaad.

Bij de beschouwing van Dr. Kuyper is het geen wonder

dat hij tot het besluit komt en komen moet (zie blz. 80

van „Voor een Distel een Mirt,") dat eigenlijk de heilige

Doop de geboorte op den voet moet volgen. Echter is

uit dit beginsel de Doop terstond na de geboorte even-

zeer af te keuren als bij Rome, dat dit doet, omdat het

gelooft, dat in den Doop de wedergeboorte geschonken

wordt. Want evenmin als in den Doop de wedergeboorte

geschonken wordt, waarvan de Doop slechts het t e e k e n

is, terwijl God Zijnen uitverkorenen de zaak geeft, die

Hij belooft, gelijk Hij door de Doop beteekent en verzegelt,

evenmin komt de geloovige eerst door den Doop met

Christus in gemeenschap, maar door de wederge-
boorte, waardoor God de Zijnen in Christus inplant en

met Hem in gemeenschap brengt, en dus evenzeer in ge-

meenschap met het mystieke Lichaam van Christus ; wel-

ke verborgene gemeenschap niet eerst komt bij den

Doop, maar waarvan de Doop een t e e k e n is, strekken-

de om de waarheid van de zaak ten aanzien van den ge-

loovigen doopeling te bevestigen en daardoor zijn geloof

te versterken.

Laat ons nu zien, wat ons aangaande den heiligen Doop
door de Heilige Schrift, en op gron.d daarvan door onze

Belijdennisschriften, Calvijn en andere onzer Gereformeer-

de vaderen geleerd wordt.

Dat de Doop eene instelling van Christus is, zien wij

bij Matth. 28 : 19.

Dat de Doop is het teeken der wedergeboorte en ver-
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nieuwing des Heiligen Geestes, volgt uit Tit 3 ; 5, alwaar

gezegd wordt, dat God, onze Zaligmaker, ons (nl. die van

hunne vorige goddeloosheid tot God bekeerd waren) heeft

„zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid

die wij gedaan hadden, maar naar Zijne barmhartigheid

door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Hei-

ligen Geestes."

De Doop wordt hier genoemd het bad der wederge-

boorte ; niet omdat zij door den Doop wedergeboren wa-

ren geworden, maar omdat de Doop is het t e e k e n der

wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, waar-

door zij waren zalig gemaakt, gelijk ook onze Kantteeke-

naren daarop aanteekenen met deze woorden : „d.i. door

de wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes,

die als een waterbad is, waardoor de vuiligheden onzer

zonden gewasschen en gereinigd worden."

Daar nu toch de Doop aan niemand mag worden be=

diend, dan aan hen die in Christus gelooven, en wij im-

mers door het geloof gerechtvaardigd en met Christus

vereenigd worden, zoo volgt dus, dat de Doop ons niet

met Christus vereenigt, maar van die vereeniging, van die

geestelijke wedergeboorte en vernieuwing des harten door

den Heiligen Geest, het teeken en zegel is, waardoor n.1.

aan de geloovigen de beloften aangaande die weldaden

van het genadeverbond worden beteekend en verzegeld,

óók ten opzichte van hun zaad.

Bij Col. 2 : 11 en 12 staat: „In welken gij ook besne-

den zijt met eene besnijdenis die zonder handen geschiedt,

in de uittrekking des lichaams der zonden des vleesches

door de besnijdenis van Christus zijnde met Hem begraven

door den Doop."

De Apostel Paulus spreekt hier duidelijk over de be-

snijdenis des harten, dat is de" geestelijke vernieuwing des

harten door den Heiligen Geest, welke door de Besnijde-

nis onder Israël beduid werd ; terwijl hij tevens door het

met Hem begraven zijn in den Doop duidelijk te kennen

geeft, dat wat onder Israël beteekend en verzegeld werd door

de Besnijdenis, thans onder het N. T. beteekend en vjr-



DE HEILIGE DOOP. 229

zejreld wordt door den Doop, n.1. de dooding van den
ouden iiiensch der zonde, zoodat dus de Doop, naar het
Woord des Heeren, in de plaats der Besnijdenis gekomen
is, en alzoo het verbond der genade, dat hetzelfde
i s g e b Ie V e n, nü beteekend en verzegeld wordt door
zoodanige teekenen, als passende zijn voor de dagen der
vervulling aangaande de offerande van Jezus Christus,

waarin de bloedige teekenen moesten ophouden en plaats

maken voor de onbloedige, gelijk deze door onzen Heere
Jezus Christus zelven zijn ingesteld. En aangezien tot dat
genadeverbond óók het zaad der geloovigen be-
hoort, zoo volgt, dat óók het zaad der geloovigen,
niet minder dan onder het Oude Verbond, het teeken des
Verbonds moet ontvangen ; niet omdat dat zaad moet
worden ondersteld wedergeboren te zijn, maar omdat God
Zijne beloften óók aan het zaad der geloovigen toe-
zegt, en immers aan den Vader der geloovigen bevolen
heeft dit óók aan hun zaad door de Besnijdenis —
en alzoo nü door den Doop te beteekenen.

Hiermede komt overeen art. 34 onzer Belijdenis, luiden-

de
: „Wij gelooven en belijden, datjezus Christus, die het

einde der Wet is, door Zijn vergoten bloed een einde
gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen, die men
zoude kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening
der zonden ; en dat Hij afgedaan hebbende de Besnijdenis,

die met bloed geschiedde, in plaats derzelve heeft veror-
dend het Sacrament des Doops, door hetwelk wij in de
Kerke Gods ontvangen en van alle andere volken en
vreemde religiën afgezonderd worden, om geheellijk Hem
toegeëigend te zijn. Zijn merk- en veldteeken dragende;
en dient ons tot een getuigenis, dat Hij in eeuwigheid
onze God zal zijn, ons zijnde een genadig Vader. Zoo
heeft Hij dan bevolen te Doopen al degenen, die de Zijnen
zijn, in den naam des Vaders, en des Zoons en des Hei-
ligen Geestes, alleen met rein water ; ons daarmede te

verstaan gevende, gelijk het water de vuiligheid des li=

chaams afwascht, wanneer wij daarmede begoten worden,
hetwelk op het lichaam desgenen, die den Doop ontvangt.
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gezien wordt en bespreiigt lieni, dat alzoo het bloed van

Cliristus hetzelfde van binnen in de zielen doet door den

Heiligen Geest, dezelve besprengende, en zuiverende van

hare zonden, en ons wederbarende uit kinderen des toorns

tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water

geschiedt, maar door de besprenging van het dierbaar

bloed des Zoons Gods, die onze Roode Zee is, door wel-

ke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van

Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke

land Kanaan. Alzoo geven ons de Dienaars van hunne

zijde het Sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar on-

ze Heere geeft hetgeen door het Sacrament beduid v/ordt,

te weten, de gaven en onzienlijke genaden, wasschende,

zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden

en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en de-

zelve vervullende met alle vertroosting, ons gevende een

ware verzekerdheid Zijner vaderlijke goedheid, ons den

nieuwen mensch aandoende en den ouden uittrekkende,

met al zijne werken. Hierom gelooven wij, dat, zoo wiens

voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet

maar eens gedoopt worden met den eenigen Doop, zonder

denzelven immermeer te herhalen : want wij ook niet twee-

maal kunnen geboren worden. Doch deze Doop is niet

alleen nut, zoolang het water op ons is en dat wij het

water ontvangen, maar ook al den tijd onzes levens. Hier-

om verwerpen wij de dwalingen der Wederdoopers, die

niet tevreden zijn met een eenig doopsel, dat zij eens ontvan-

gen hebben, en daarenboven verdoemen den doop van de

kinderkens der geloovigen : dewelke wij gelooven dat men
behoort te doopen en met het merkteeken des Verbonds

te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden wer-

den op dezelfde beloften, die onzen kinderen gedaan zijn.

En voorwaar, Christus heeft Zijn bloed niet minder vergo-

ten om de kinderen der geloovigen te wasschen, dan Hij

gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behooren zij

het teeken te. ontvangen en het Sacrament van hetgeen

dat Christus voor hen gedaan heeft : gelijk de Heere in de

Wet beval, hun mede te declen het Sacrament des lijdens
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en sterveiis van Christus, kort nadat zij geboren waren,

offerende voor lien een lamnieken, iietwelk was een Sa-

crament van Jezus Christus. Daarenboven, hetgeen de Be-

snijdenis deed aan liet Joodsche volk, hetzelfde doet de

Doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is, waarom de

heilige Paulus den Doop noemt de besnijdenis van

Christus."

Uit dit artikel blijkt, dat onze Gereformeerde Kerk over-

eenkomstig het Woord des Heeren, belijdt

:

V\ dat de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is 5

2". dat wij door het Sacrament des Doops in de Kerke
Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde reli-

giën afgezonderd worden, om geheellijk Hem toegeëigend

te zijn, zijn merk- en veldteeken dragende ; — waarmede
niet bedoeld kan zijn, dat wij door den Doop in het gees-

telijke mystieke Lichaam van Christus ingelijfd of ontvangen

worden, aangezien de Doop van die inlijving slechts het

teeken en zegel is, dat bediend worden mag alléén aan
degenen, die reeds gelooven en door dat geloof met Christus

en alzoo ook met Zijn Lichaam, hetwelk is de Gemeente,
uit levende leden bestaande, reeds vereenigd z ij n. Maar
aangezien het onmogelijk is, dat degene, die door het geloof

met Christus vereenigd is, niet zoude oefenen At gemeenschap
der heiligen, en hij dit, naar den aard van het nieuwe leven

noodzakelijk zoekt en zoeken //zoeken tot zijnen geestelijken

wasdom behoeft, en de Kerk, te weten het mystieke lichaam

van Christus, is die heilige vergadering der ware christ-

geloovigen, al hunne zaligheid verwachtende in Jezus Chris-

tus, gewasschen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld

door den Heiligen Geest, in welke die gemeenschap geoefend

wordt, zoo is het dat de geloovige zich voegt tot deze heilige

vergadering, die, hoewel verborgen wat haar wezen aangaat,

nochtans openbaar is uit hare belijdenis en wandel naar

het Woord des Heeren, om door den Doop, als het teeken

van de geestelijke inlijving in het Lichaam van Christus,

nu ook openlijk met de Kerk des Heeren in gemeenschap
te komen

;

3'^. dat de doop met rein water dvn waren geloovigen
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tot een geliiü^cnis dient, dat God in eeuwigiieid hun God
en een genadig Vader zijn zal ; en voorts hun te verstaan

geeft, dat gelijk het water de vuiligheid onzes lichaams

afwascht, alzoo het bloed van Christus hen zuivert van

hunne zonden en hen wederbaart uit kinderen des toorns

tot kinderen Gods ; zoodat de Doop dus dient, om hun de

beloften Gods te beter te doen verstaan en hun geloof

daardoor te versterken ;

4". dat de Dienaren slechts geven het zichtbaar teeken,

maar dat de Heere geeft hetgeen daardoor beduid wordt.

Hiermede kan niet bedoeld zijn, dat de Heere juist de

beteekende zaak geeft op het oogenblik dat het teeken

ontvangen wordt ; want immers het geloof moet aan den

Doop voorafgaan ; maar het is door dat geloof, dat reeds

vooraf aan den geloovigen doopeling geschonken is, dat

hij de in den Doop beteekende beloften Gods aanneemt

en daardoor versterkt wordt in het geloof aan de trouwe

van zijnen verbonds-God, dat Hij zoo gewisselijk aan hem
en aan zijn zaad geeft de beteekende gaven en onzienlijke

genaden, als het teeken des Doops door hem en zijn zaad

ontvangen wordt.

Echter verplicht ons de Doop tot eene nieuwe gehoor-

zaamheid jegens God ; zoodat, aangezien in alle verbonden

twee deelen begrepen zijn (zooals ook het Doopsformulier

zegt) niemand der gedoopten zich met de verbondsbe-

loften kan troosten, die niet dezen eenigen God, Vader,

Zoon en Heiligen Geest aanhangt, betrouwt en liefheeft van

ganscher harte, van ganscher ziele en met alle krachten,

de wereld verlaat, zijne oude natuur doodt en in een nieuw

godzalig leven wandelt

;

5". dat daarom de Doop niet alleen nut, zoolang het

water op ons is en door ons ontvangen wordt, maar ook

al den tijd onzes levens, opdat, al is het dat wij somtijds

uit zwakheid in zonden vallen, wij aan Gods genade niet

zouden twijfelen, noch in de zonde zouden blijven liggen,

aangezien de Doop een zegel en ongetwijfelde getuigenis

is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben
;

6^ dat de kinderen der geloovigen met het merkteeken
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des Verbonds, nl. des Doops, behooren te worden verze-

geld, gelijk ook de kinderen in Israël besneden werden

op dezelfde beloften, die ook aan onze kinderen

gedaan zijn, en dus niet op onderstelde weder=
geboorte; terwijl hetgeen de Besnijdenis deed aan het

Joodsche volk, hetzelfde (en dus niet meer) ook de

Doop doet aan onze kinderen, waarom Paulus den Doop

noemt de besnijdenis van Christus; zoodat onze

Belijdenis dus geen wezenlijk verschil kent tus-

schen de Besnijdenis onder Israël en den Doop onder ons,

behalve dat de uiterlijke teekenen veranderd zijn.

Het is bij den hedendaagschen strijd over den Doop niet

zonder belang, om hier even de aandacht te vestigen op

ons Doops-formulier, en wel bepaaldelijk op dat gedeelte,

alwaar aan de ouders gevraagd v/ordt : „Hoewel onze

jonge kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en

daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis

zelve onderworpen, of gij niet bekent, dat zij in C h r i s=

tus geheiligd zijn, en daarom, als lidmaten Zijner

Gemeente, behooren gedoopt te wezen?"

Wanneer met het in Christus geheiligd zijn,

bedoeld is het wedergeboren en vernieuwd zijn

door den Heiligen Geest, gelijk beweerd wordt door hen

die de wedergeboorte vóór den Doop vvillen hebben onder-

steld, dan zou die vraag niet kunnen worden beantwoord ;

aangezien hier toch niet gevraagd wordt : „Of gij niet

onderstel t"— , maar „of gij niet bekent, dat ze (n.1.

onze kinderen) in Christus geheiligd zijn." De onderstelling

geeft wel weinig troost, omdat door te onderstellen de

mogelijkheid niet uitgesloten wordt, dat het óók wel

zoo niet zou kunnen zijn ; maar er zou dan toch ,,j a"

op geantwoord kunnen worden. Maar hoe kan door

ons bevestigd worden v/at wij niet weten, wat voor ons

verborgen is ? .

Bovendien zou dit dan in strijd zijn met het gebed, dat

aan die vraag voorafgaat, en waarin deze bede tot God

voorkomt : „Wij bidden U door Uwe grondelooze barm-

hartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en
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door Uwen Heiligen Geest Uwen Zoon Jezus Christus

i n 1 ij V e n."

Deze bede sluit noodzakelijk uit de volstrekte zekerheid

van de geestelijke inlijving in Christus, en dus evenzeer

van de wedergeboorte, tenzij men met Dr. Kuyper mocht
willen aannemen, dat men wedergeboren kan zijn zonder

in Christus te zijn ingelijfd of ingeplant. Maar omdat de

kinderen der geloovigen, door de barmhartigheid Gods mede
in het Verbond begrepen zijn en ook aan hen, zoowel als

aan de volwassenen, de beloften des verbonds, evenals ook

onder Israël, beteekend en verzegeld worden, daarom wor-

den ze heilig genoemd, evenals ook onder Israël de

kinderen des Verbonds om dezelfde redenen heilig
genoemd werden ;

— in welken zin ook Paulus (zie 1 Cor.

7 : 14) de kinderen heilig noemt van ouders, waarvan

zelfs een van beiden een ongeloovige is, maar die door

den ander, den geloovige, geheiligd is.

In dezen zin verstaan ook onze kantteekenaren de door

Paulus op die plaats bedoelde heiligheid der kinderen, te

weten, als een verbond s-heiligheid, gelijk zij met

opzicht tot het woord heilig aanteekenén : „dat is : zijn

in 't uiterlijk verbond Gods begrepen en hebben toegang

tot de teekenen en zegelen van Gods genade, zoowel als

degene die van beide geloovige ouders zijn geboren," —
in tegenstelling van het woord onrein, waarbij zij aan-

teekenén : „dat is : vreemd van Gods verbond, gelijk van

de ongeloovige heidenen en hun zaad wordt betuigd, Efez.

2 : 12."

Niet dat de Kantteekenaren zouden willen beweren, dat

er ook een uiterlijk verbond Gods is, maar zij willen zeg-

gen, zooals zij terstond laten volgen : dat ze deelen in de

uiterlijke zegeningen des Verbonds, voor zoover het toch

waar is, dat wèl alle kinderen der geloovigen in die uiter=

lijke zegeningen deelen, maar alleen de uitverkorenen, naar

den eeuwigen, ondoorgrondelijken en vrijmachtigen raad

Gods, de. geestelijke zegeningen, nl. do. beloften des Verbonds

deelaclitig worden.

Calvijn spreekt evenzoo over de kinderen der geloovigen
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als een heilig zaad, (zie Instlt. Bk IV, Hfdst. XVI § 6)

alwaar hij zegt: „Daarom — gelijk de kinderen der Joden
een heilig zaad werden genoemd, omdat zij, van dat ver-

bond erfgenamen geworden zijnde, van de kinderen der

goddeloozen werden onderscheiden — worden om dezelfde

reden de kinderen der Christenen heilig geacht, schoon zij

geboren zijn uit zulke ouders, van welke slechts de een

geloovig is ; en, naar het getuigenis des Apostels (1 Cor.

7 : 14) onderscheiden van het onreine zaad der afgoden-

dienaars."

Geheel hiermede in overeenstemming zegt Koelman in

zijn „Historisch verhaal der Labadisten" blz. 165, alwaar

hij de heiligheid der kinderen volgens 1 Cor. 7 : 14 ver-

klaart als volgt: „Hier wordt van de kinderen der Christe-

nen gezegd, dat ze heilig zijn, dat is, afgezonderd
en toegewijd tot den dienst van God, gelijk

degene die met Hem in een verbond zijn, dewelke Hij tot

een God is
;
want de Kerk des O. T., jonge en oude, waren

een heilig en afgezonderd volk geacht. (Deut.

14 : 1, 2; Jes. 63 : 18).

„De heiligheid, die de Apostel den kinderen toeschrijft,

moet een van beide zijn, öf heiligheid van regtvaardigma-

king en dadelijk inklevende heiligheid, vloeiende uit de toe-

passing van Christus bloed, en door inwoning van den

1 ieiligen Geest ; óf anders eene vcrbonds-heiligheid, door

de kerke Gods, jong en oud, uit kracht van Zijn verbond,

met haar afgezonderd en aan Hem toegewijd zijn. Het

eerste kan van niemand, die gezond is in de leer van regt-

vaardigmaking en heiligmaking, gesteld worden ; want zoo

moest men vervallen tot de Arminiaansche leer, van den
afval der heiligen, dewijl bevonden wordt, dat vele

kinderen van vrome ouders, goddeloos komen te leven en

te sterven ; derhalve moet men het in den 1 a a t s t e n zin
verstaan."

Indien het dan nu waar is, dat met het in Christus
geheiligd zijn van de kinderen der geloovigen in het

Doops-formulier, niet bedoeld kan zijn de i n n e r 1 ij k e

heiligheid of de wedergeboorte en vernieu=
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w i n g des harten, en inlijving in Jezus Christus,

waarom ook die inlijving van den God des Verbonds voor

de ten Doop gebrachte ivinderen wordt afgebeden, dan kan

ook in de dankzegging met de woorden : „Almachtige,

barmhartige God en Vader ! Wij danken en loven U, dat

Gij ons en onze kinderen, door het bloed van Uwen lieven

Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons

door Uwen Heiligen Geest tot hdmaten van Uwen eenig

geboren Zoon, en alzoo tot Uwe kinderen aangenomen

hebt, en ons hetzelve met den heiligen Doop verzegelt en

bekrachtigt," — niet bedoeld zijn, dat de pas gedoopte

kinderen, waarvoor even te voren gebeden W2is, dat ze door

den Heiligen Geest Jezus Christus mochten worden
i n g e 1 ij f d, alsnu in Christus ingelijfd en dus v^edergeboren

en vernieuwd zijn; want dit zou zijn het gevoelen der

Roomsche kerk, 't welk onze Vaderen immers zeer ernstig

bestreden.

Ook leeren onze Vaderen ons nergens, dat een

wedergeborene eerst door den Doop in Christus

ingelijfd en ééne plante met Hem wordt en met Hem in ge-

meenschap komt ; wél dat de Doop is het t e e k e n en

zegel dier geestelijke inlijving in Christus, zonder welke

geen geloof mogelijk is, en die dus, wijl de Doop op het

geloof volgt, reeds bij den Doop moet hebben plaats gehad.

Daarom is zonder twijfel dit de bedoeling van het For-

mulier ten dezen opzichte, wat ik gaarne met de woorden

van de leeraren onzer vroegere Christelijke Gereformeerde

Kerk, Pieters en Kreulen, in een werkje over den Kinderdoop,

ook als mijn gevoelen wensch te zeggen : „Het Formulier

zelven (zeggen zij) geeft ons den waren sleutel in de hand^

om hare meening te vinden. Het heeft in de verklaring

van de leer des Doops gezegd (en hierop slaat het gebed

zonder twijfel terug) wanneer wij in den naam des Vaders

gedoopt worden, dat dan God de Vader, den gedoopten

belooft en verzekert, dat Hij hen tot Zijne kinderen en erf-

genamen aanneemt ; tevens dat de Geest hun verzekert, dat

Hij bij hen wonen en tot lidmaten van Christus heiligen

wil. Op deze Verbonds-aanneming tot kinderen en belofte
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des Geesfes heeft het Formuher het oog, en om ons dit

te beduiden zegt het, dat deze weidaden door den Doop
verzegeld en bekrachtigd zijn, bij well<e verzelcering tocli,

deze weldaden niet onderwerpelijk gedacht worden, daar

de doopeling in liet gebed werd voorgedragen, als ze nog

niet bezittende ; derhalve moet zoowel het een als het

ander gedacht worden, als slechts in de belofte aanwezig

te zijn, hoewel deze belofte door de dankende Kerk, naar

den aard des geloofs, dat van het beloofde goed, als van

een reeds ontvangen goed spreekt en denkt, wordt voor-

gesteld."

Calvijn omschrijft de Doop, (Instit. Bk. IV Hfdst. XV
§ 1) aldus: ,,De Doop is een teeken van inlijving, waar-

door wij in de gemeenschap der Kerk worden opgenomen,

opdat wij, in Christus ingeplant zijnde, onder de kinderen

Gods mogen gerekend worden."

Uit deze woorden zien wij, dat Calvijn de Doop als een

teeken van de inlijving en inplanting in Christus, die vóóraf

moet hebben plaats gehad, aanmerkt, en dat zij, die door

het geloof met Christus vereenigd z ij n, door den Doop,

als het teeken dier geestelijke vereeniging, in de gemeen-

schap der Kerk worden opgenomen, om onder de kinderen

Gods te mogen worden gerekend.

Dat dit zijne bedoeling is, blijkt uit de woorden, die hij

verder in § 1 volgen laat, n.1. : De Doop (zegt hij) brengt

aan ons geloof toe o.a. om ons te zijn „als een met een

zegel voorzien geschrift, om ons te vergewissen, dat al

onze zonden zóó uitgcwischt, doorgehaald, uitgeschrapt

z ij n, dat zij nooit voor Zijn aanschijn zullen komen,

nimmer gedacht, nooit toegerekend zullen worden."

Ook zegt hij in § 14 en 15: „Ook voedt Hij onze oogen

niet met een ijdele aanschouwing slechts, maar voert ons

tot de zaak zelve, en volbrengt tevens daadwerkelijk het-

geen Hij afbeeldt. Hiervan mag tot een bewijs strekken

Kornelius de Hoofdman (Hand. 10 : 48), die met de ver-

geving der zonden en de zigtbare gaven van den H. Geest

rcetls te voren bej^Htij^d, gedoopt is ; niet bcgee-

rende eene meer overvloedige vergeving, maar eene meer
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zekere oefening van zijn geloof uit den Doop, ja eene ver-

meerdering van zijn vertrouwen uit zoodanig pand te ver-
krijgen."

Calvijn zegt iiier van den Hoofdman Kornelius, dat liij

vóór zijnendoop reeds was begiftigd met de verge-
ving der zonden en de zichtbare gaven des Heiligen Gees-
tes, gelijk ook blijkt uit Hand. 10 : 44—46, alwaar wij

lezen, dat als Petrus nog sprak, de Heilige Geest viel op
allen die het Woord hoorden, tot ontzetting van de geloo-
vigen uit de Besnijdenis, omdat zij hen hoorden spreken
met vreemde talen en God groot maken ; waarop Petrus,

toen zij dus die zichtbare gaven des Heili=
gen Geestes reeds ontvangen hadden, beval

dat zij zouden gedoopt worden in den naam des Heeren.

Volgens Dr. Kuyper zouden dus deze vóór hunnen
Doop met de vergeving der zonden en den Heiligen Geest
begiftigden, en die dus de eigenlijke zaak, die door den
Doop beteekend en verzegeld wordt, reeds vóór den
Doop ontvangen hadden, nog niet in Christus zijn inge-

lijfd, nog niet ééne plante met Hem geworden zijn en met
Hem zijn vereenigd, maar geschiedde dit eerst onder of
tegelijk met den Doop, die daarop volgde.

Dat dit echter het gevoelen van Calvijn niet is, blijkt

voldoende uit zijne door mij aangehaalde woorden ; want
volgens Calvijn ontving Kornelius den heiligen Doop, tot

eene meer zekere oefening van zijn geloof uit den Doop,
en OW. eene vermeerdering van zijn vertrouwen uit zoodanig
pand te verkrijgen; terwijl, zooals hij verder in § 15 zegt,

„wij ook uit dit Sacrament (n.1. des Doops), gelijk ook uit

alle andere, alleen zooveel vrucht verkrijgen, als wij door
het geloof opnemen. Zoo het geloof bij ons gemist v/ordt,

zal het ons zijn tot een getuigenis onzer ondankbaarheid,

waardoor wij bij God zullen worden aangeklaagd, omdat
wij de belofte, die daar gegeven wordt, niet geloofd

hebben."

De Doop sterkt dus niemand, dan hen die de beloften

Gods, welke door den Doop beteekend en verzegeld wor-
den, door het geloof aannemen, gelijk Calvijn ook in § 17
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zegt : „dat de Doop ons niet wordt geheiligd, dan door
het woord der belofte, door het geloof aangeiio=
men;" welk gevoelen hij tegen de daar geopperde bezwa-
ren verdedigt.

Hieruit volgt dus, dat Calvijn niet, gelijk Dr. Kuyper,

leert dat de Doop het geloofsverrnogen der kleine kinderen

sterkt, omdat zij de beloften des Verbonds, hun in den
heiligen Doop beteekend en verzegeld, door het geloof

niet kunnen aannemen.

En waarlijk dit wordt ook nergens door Calvijn ge-

leerd. Maar opdat nu niemand zou oordeelen, dat dan de

Doop onzer kinderen nutteloos zou wezen, zoo zegt hij in

het volgende Hfdst. XVI § 9: „Nu is nog overig dat wij

kortelijk aanwijzen, welke vrucht uit deze onderhouding

voortvloeit, zoo tot de geloovigen, die hunne kinderen

voor de Gemeente stellen, om gedoopt te worden, als tot

de jonge kinderen zelven, die met het heilige water wor=
den besprengd ; opdat niemand zoodanige onderhouding als

nutteloos en ijdel verachte. Ofschoon, zoo het iemand in

den zin komt den kinderdoop onder dit voorwendsel te

bespotten, hij tevens ook den spot drijft met het gebod
der Besnijdenis, dat door den Heere gegeven is. Wat toch

zullen zij ter bestrijding van den Kinderdoop voorbrengen,

dat ook tegen de Besnijdenis niet zou kunnen worden
aangevoerd ? Zoo straft de Heere den hoogmoed van hen
die terstond veroordeelen hetgeen zij met hun vleeschelijk

verstand niet bevatten. Maar God voorziet ons met andere

wapenen, waarmede hanne dwaasheid kan worden afge-

slagen. Want deze zijne heilige instellingen, door welke

wij gevoelen dat ons geloof met eene uitnemende vertroos-

ting gesteund wordt, verdienen niet overtollig genoemd
te worden. Want het teeken Gods, het kind
medegedeeld, verzegelt als met een inge=
drukt zegel de belofte, die den godvruchtigen
Ouderen gedaan is, en verklaart voor vast
dat de Heere niet alleen hun, maar ook hun
zaad tot een en God zal wezen, en dat Hij

niet slechts hen met Zijne genade en goed-
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heid wil achtervolgen, maar ook hunne na=
komelingen tot in het duizendste geslacht.
En dewijl de grootste goedertierenheid Gods hierin zich

openbaart, zoo levert zij vooreerst eene zeer ruime stof

om Zijne heerlijkheid te verkondigen, en overstort de
godvruchtige harten met geene kleine biijd=

schap, waardoor zij tevens krachtiger v/orden o p=

gewekt om eenen zoo vriendelijken Vader wederkeerig

lief te hebben, Dien zij ook om zich zelven, zorg zien

dragen voor hunne nakomelingschap. En zoo men hierop

zou willen zeggen, dat de belofte Gods alleen behoorde

genoeg te zijn, om de zaligheid onzer kinderen te beves-

tigen ; ik acht een zoodanig zeggen niet, naardien het

anders is goedgevonden door Hem Die, daar Hem onze

zwakheid zeer wel bekend is, ons in deze zaak zoover is

willen te gemoet komen. Die de belofte Gods aangaande
het uitbreiden van Zijne barmhartigheid over hunne kinde-

ren omhelzen, bedenken dat zij uit kraclit hunner verplig-

tiiig gehouden zijn hunne kinderen voor de Gemeente te

stellen, om die met het teeken der barmhartigheid te doen
teekenen ; en daaruit zich te versterken tot

een vaster vertrouwen, daar zij tegenwoordig voor hunne
oügen zien dat het Verbond des Heeren in de lichamen

hunner kinderen wordt ingedrukt. Ook erlangen de kin-

deren eenig voordeel uit hunnen Doop, dewijl zij, in het

lichaam der Kerk ingelijfd, aan de andere leden eeniger-

mate aangenamer zijn. Voorts, als zij groot geworden
zijn, worden zij door dezelven niet weinig gedrongen tot

eene ernstige begeerte om God te dienen, door Wien zij

door het plechtige teeken der aanneming tot kinderen

aangenomen zijn, vóórdat zij, wegens hunne teedere jeugd,

Hem als hunnen Vader konden erkennen."

Zeer duidelijk spreekt Calvijn hier, hoe door den Doop
der kinderen, waardoor ook aan lien Gods beloften betee-

kend en verzegeld worden, kei geloof der ouders aangaan-

de die beloften betrekkelijk de zaHgheid hunner kinderen

versterkt wordt.

Nochthans erlangen ook de kinderen uit hunnen Doop
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ccnig voordeel, dewijl zij in het lichaam der Kerk ingelijfd

worden en aan de andere leden eenigermate aangenamer

zijn.

De uitdrukkingen „uit hunnen Doop e enig voordeel

erlangen" en „aan de andere leden eenigermate aan-

genamer zijn," duiden duidelijk aan, dat Calvijn met de

inlijving in het lichaam der Kerk bedoeld heeft de inlijving

in de Kerk, zooals die uiterlijk zichtbaar is, en niet de

inlijving in het mystieke Lichaam van Christus, noch ook

de inlijving in Christus zelveri, anders toch zouden de

kinderen niet eenig maar alle voordeel uit hunnen Doop

ontvangen, en zouden ze aan de andere leden niet ecniger=

mate aangenamer, maar juist daarom alléén aan hen

aangenaam zijn. Groot geworden, hebben zij voorts uit

hunnen Doop dit voordeel, dat zij daardoor gedrongen

worden tot den dienst van God, door Wien zij tot kinde-

ren aangenomen zijn, gelijk hun in den Doop is beteekend.

Het is zonder twijfel, dat Calvijn hier spreekt van alle

kinderen der geloovigen, zoodat met het „tot kinderen

aangenomen zijn," niet bedoeld kan zijn dat ze ook alle

wedergeboren en vernieuwd zijn, maar dat ze krachtens het

Verbond Gods, waarin ook z ij begrepen zijn, den Heere

gewijd zijn, en Hem toebehooren en alzoo Zijne kinderen

zijn, even als God om diezelfde redenen ook de kinderen

der Israëlieten oudtijds Zijne kinderen noemde.

Dit volgt ook duidelijk uit hetgeen hij zegt (zie blz. 235

hiervoor) ten aanzien van de kinderen der Joden, en even-

zoo ook ten aanzien van de kinderen der Christenen, als

een heilig zaad, alwaar hij ook alle kinderen bedoelt,

zoodat ook daar het heilig zaad moet worden genomen

in den zin van tot den w aa r a c h t i g c n dienst
van God geheiligd, Hem, hunnen V e r b o n d s=

God, t o e g e w ij d en afgezonderd van de kin-

deren der on geloovigen, gelijk liij zelf ook zeer

duidelijk te kennen geeft.

Echter geven de woorden van Calvijn, die hij schrijft in

§ 20, dat n.1. „de kinderkens worden gedoopt tot de be-

keering en het geloof, dat zij later hebben zullen, van
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welke beide gaven het zaad door de verborgene werking

van den Geest reeds in hen is, schoon de gaven zelve hare

gestalte nog niet hebben," allen schijn, alsof hij de weder-

geboorte van de kinderen der geloovigen vóór hunnen

Doop zou leeren, gelijk zij, die dit gevoelen voorstaan,

daaruit willen bewijzen. Maar wanneer wij in aanmerking

nemen, dat Calvijn aldaar den kinderdoop verdedigt tegen

degenen, die beweren, dat de Doop aan het kind niet

toegediend mag w£)rden, omdat het nog niet gelooven kan,

waartegen hij aantoont dat God ook op andere wijze dan

door de prediking des Woords het geloof kan werken,

gelijk geschied is o.a. met Johannes den Dooper, dan kan
hij met de kinderen, waarvan hij daar spreekt, geen ande-

ren bedoeld hebben, dan de zoodanigen in wie Hij v/erke-

lijk als bij Johannes den Doopsr op verborgene wii::e he

zaad der wedergeboorte gelegd had.

Want hoe zou Calvijn hier alle kinderen kunnen hebben

bedoeld, daar hij (zie § 17) degenen, die uit het voorbeeld

van Johannes niet willen afgeleid hebben dat God door-

gaans zoo met de jonge kinderen pleegt te handelen

antwoordt dat ook h ij niet op die w ij z e r e d e=

neert; terwijl hij zelfs het geloof door middel van het

gehoor des Woords, beschrijft als de gewone huishou=
ding en bedeeling Gods aangaande het geloof

waarvan hij hier spreekt als het gewrocht des Heiligen

Geestes als een hebbelijkheid, zooals, met het oog op het

voorbeeld van Johannes, dat hij aanhaalt, uit zijne rede-

neering moet worden opgemaakt. Voorts verwijs ik ten

dien aanzien naar hetgeen ik hiervoor in het stuk over de

Wedergeboorte uit Calvijn heb aangehaald.

Dat tusschen het Sacrament des Doops onder ons en

dat der Besnijdenis onder Israël geen wezenlijk verschil

is, en dat de ongelijkheid alléén gelegen is in de uiterlijke

teekenen, leert Calvijn duidelijk in §§ 3 en 4 van hetzelf-

de hoofdst. alwaar hij zegt : „Wij zien dus dat aan de

Vaderen dezelfde geestelijke belofte gegeven is in de

Besnijdenis, als ons geschonken wordt in den Doop ; de-

wijl de Besnijdenis hun de vergeving der zonden en de
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dooding van het vleesch heeft afgebeeld. Bovendien, gc-

Hjk wij geleerd hebben dat Christus de grond is van den

Doop, als in Wien de genoemde beide gaven gegrond zijn
;

zoo is Hij dat ook ontwijfelbaar van de Besnijdenis. Want

Hij wordt aan Abraham beloofd en in Hem de zegeningen

van alle geslachten. Tot verzegeling van welke genade

het teeken der Besnijdenis er wordt bijgevoegd.

„Nu kan men zonder moeite zien, welke overeenkomst

er is in deze twee teekenen, en welk verschil. De belofte

waarin, gelijk wij geleerd hebben, de kracht der teekenen

bestaat, is in beiden dezelfde, namelijk die van Gods

Vaderlijke gunst, van de vergeving der zonden en van het

eeuwige leven. Voorts is ook de afgebeelde zaak een en

dezelfde, namelijk de wedergeboorte. De grond, op

welken de vervulling dezer dingen steunt, is in beiden

één. Weshalve er in de inwendige verborgenheid, naar

welke de geheele kracht en eigenschap der Sacramenten

beoordeeld moet worden, geen verschil is. De onge-

lijkheid die er overblijft, is in de uiterlijke Ceremoniën

gelegen, die het minste deel uitmaakt, dewijl het voor-

naamste deel van de belofte en de beteekende zaak af-

hangt. Dus mag men wel besluiten, dat di\ wat op de

Besnijdenis past, tevens ook tot den Doop
behoort, met uitzondering van het onderscheid der

zigtbare Ceremoniën."

Nemen wij in aanmerking, dat Calvijn hier den kinder-

doop verdedigt, en daarom wat op de Besnijdenis past

ook tot den kinderdoop zegt te behooren, en dat hij

geenerlei verschil tusschen beide Sacramenten erkent, dan

alléén in de uiterlijke ceremoniën, dan kunnen wij zijne

woorden dus met recht ook op deze wijze lezen, gelijk

zonder twijfel door hem evenzeer wordt bedoeld, n.1. : dat

ai wat tot den Doop behoort ook heeft be=

hoord tot het Sacrament der Besnijdenis.

Dat ook de Doop van Johannes geen halve Doop

geweest is, maar geheel dezelfde met dien der Apos-

telen, leert Calvijn zeer klaar, in lifdst. XV § 7, alwaar

hij zegt

:
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„Hieruit (n.1. uit iietgeen iiij te voren gezegd liad) wordt

ooi<: zeer blijivbaar, dat de bediening van Johannes g e=

heel dezelfde is geweest met die, weltce naderhand

aan de Apostelen is opgelegd. Want de onderscheidene

handen, waardoor de Doop bediend wordt, maken denzel-

ven niet tot een anderen, maar dezelfde leer toont dat

het dezelfde Doop is. Johannes en de Apostelen heb-

ben met elkander overeengestemd in dezelfde leer : beiden

hebben gedoopt tot bekeering, beiden tot vergeving van

zonden, beiden in den Naam van Christus, van Wien de

bekeering en de vergeving der zonden voortkwam. Johan-

nes heeft gezegd dat Hij het Lam Gods is, door hetwelk

de zonden der wereld zouden weggenomen worden (Joh.

1 : 29) ; waar hij getuigt dat Hij het Offer is, den Vader

aangenaam, dat Hij de Verzoener is der geregtigheid en

de oorzaak der zaligheid. Wat konden de Apostelen bij

deze belijdenis voegen ? Weshalve het niemand vreemd

moet dunken dat de Oude Leeraars trachten onderscheid

te ninken tusschen den eenen en den anderen Doop ; wij

moeten hun gezag niet zoo hoog achten dat de zekerheid

der Schrift daardoor zou worden verzwakt. Want wie zou

liever het oor leenen aan Chrysostomus die ontkent dat

de vergeving der zonden in den Doop van Johannes be-

grepen was, dan aan Lukas (3 : 3) die daarentegen be-

weert dat Johannes den Doop der bekeering tot vergeving

der zonden gepredikt heeft ? Ook moet de spitsvinnigheid

van Augustinus niet aangenomen worden, als hij zegt dat

de zonden door den Doop van Johannes in hope zijn ver-

geven, maar dat die door den Doop van Christus met de

daad vergeven worden. Want naardien de Evangelie-schrij-

ver klaarlijk getuigt, dat Johannes in zijnen Doop de ver-

geving der zonden beloofd heeft, wat behoeft men dan

dezen lof te verzwakken, dewijl geene noodzakelijkheid

ons daartoe dringt ? En zoo men uit Gods Woord een

onderscheid zoekt, zoo zal men geen ander vinden

dan dat Johannes doopte in Dengene die komen zou,

maar dat de Apostelen zulks deden in Dengene die Zich

reeds geopenbaard had. (Luk. 3 : 16; Hand. 19 : 4.")
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Terwijl dus Dr. Kuyper zegt, dat de Doop van Johannes
enkel een uitwendige Doop met water geweest is door een
'mensch, maar dat nu g e lij k t ij d i g met den uitwendigen

waterdoop ook de inwendige Doop met den Heiligen Geest
door Christus uit den hemel plaats heeft, zoodat hij dus
den Doop van Johannes gansch niet met dien van de Apos-
telen gelijkstelt, maar dien slechts een halve — eenjohan-
nes-Doop en geen Christelijke Doop noemt, zegt Calvijn,

dat er tusschen den Doop van Johannes en dien der Apos-
telen in het Woord van God geen ander onderscheid
te vinden is, dan dat Johannes doopte in Dengene die

komen zou, maar dat de Apostelen zulks deden in Dengene
die Zich reeds geopenbaard had.

Dat de Doop voor de ware geloovigen een voortdurend
middel is tot versterking van hun geloof, zoo menigmaal
zij de daardoor beteekende en verzegelde beloften Gods
door een oprecht geloof aannemen en zich toeëigenen,

wordt ook duidelijk door Calvijn gezegd in Hfdst. XV §3:
„Want (zegt hij) schoon de Doop, eenmaal toegediend
eene voorbijgaande zaak schijnt te zijn, zoo is hij door de
daarop gevolgde zonden nogtans niet vernietigd. Want
de reinheid van Christus is ons in denzelve toegebragt

;

deze reinheid heeft altijd kracht, wordt door geen vlekken
verduisterd, maar delgt en wischt zelf al onze vuiligheden
uit en af." Daarom is het dat hij even te voren zegt:
„Zoo dikwijls wij dus gezondigd hebben, moeten wij de
herinnering aan onzen Doop vernieuwen en ons gemoed
daarmede versterken, opdat het van de vergeving der zon-
den zeker en gerust zij."

Dat de reinheid van Christus ons in den Doop is toe-
gebracht, daarmede kan Calvijn niet bedoeld hebben, dat
op hetzelfde oogenblik, dat de Doop toegediend wordt, de
reinheid van Christus den doopeling geschonken wordt,
want dit leert hij overal anders, maar dit : dat de Doop de
belofte van die reinheid inhoudt, zoodat in den Doop ons
de belofte van de reinheid van Christus, n.1. de reiniging
onzer zielen in Zijn dierbaar bloed, beteekend en verzegeld
wordt, en wij daarvan ons zóó verzekerd mogen houden,
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als wij weten, dat wij met water, 't welk de onzuiverheid

des vleesches pleegt. weg te nemen, gewasschen zijn, ter-

wijl wij (zooals Calvijn zegt zie blz. 238 en 239 hiervoor)-

uit den Doop als het teeken en zegel dier reinheid, alleen

zooveel vrucht verkrijgen, als wij door het geloof opnemen,

en de Doop ons niet wordt geheiligd, dan door het Woord
der belofte, door het geloof aangenomen.

Brakel stemt aangaande het Sacrament des Doop in alles

met Calvijn overeen. Op blz. 968 zijner „Redel. Godsd."

zegt hij (§ 24) : „De Doop is een teeken en zegel, en werkt

derhalve niet anders dan beteekenende en verzegelende.

Hij werkt door een ingezette kracht de genade niet, noch

het is geen uitwendig teeken, waardoor, waarop of waarbij

God de wedergeboorte werkt, gelijk Christus in het doen van

Zijne wonderen iets uitwendigs gebruikte, om dezelve te

klaarblijkelijker te maken, en gelijk door de oplegging der

handen de buitengewone gaven des Geestes medegedeeld

werden, zoodat de genadewerkingen Gods niet gebonden

zijn aan den tijd en de handeling des Doops. Ook brengt

de Doop het kind niet in eenen anderen inwendigen staat,

dan het voren was, en God bemint dat kind niet meer met

eene liefde der welbehagelijkheid als te voren ; maar de

geheele kracht des Doops is dat kind te

verzegelen het verbond der genade en al

zijne beloften; niet dat het die heeft, maar

dat het regt aan die heeft, en dat God het aan hetzelve

zal volbrengen, gelijk aan de volwassenen ook toekomende

goederen verzegeld worden."

Dat de Doop het hart reinigt volgens Tit. 3 : 5, daarvan

zegt hij blz. 964: „Door den Doop wordt het hart gerei-

nigd, dat bekennen wij gaarne en verdedigen het ; maar

in dien zin, als de Apostel het zegt, namelijk, verzege=

lende de afwassching der zonden door Chris-

tus bloed, waardoor het geloof sterker wordende, te

krachtiger het hart reinigt Aan de smet. Hand. 15:9. Wij

beschermen ook, dat de Heilige Geest den mensch vernieuwt

en wederbaart, en dat Hij dat door middel van het ge=

loof hetwelk door het bad des Waters, dat is den Doop,



DE HEILIGE DOOP. 247

verzegelende de wedergeboorte, (n.1, in de belofte, zooals uit

het voorgaande blijkt) sterker wordt tot vertroosting en

heiligmaking."

Uit deze woorden volgt, dat ook Brakel, evenals Calvijn,

leert, dat wij door den Doop slechts zooveel vrucht ver=

krijgen, als wij door het geloof opnemen, alsook dat de

Doop ons niet wordt geheiligd, dan door het woord der

belofte, door het geloof aangenomen.

Hoewel het einddoel van alles is de verheerlijking Gods,

zoo zijn toch de Sacramenten van God ingesteld, om ons

geloof als hebbelijkheid te versterken, 't geen God middellijk

doet door het geloof. Niet onmiddellijk, zoodat God in den

geloovige op het oogenblik dat gedoopt wordt werkt, zon-

der dat hij 't merkt, en God dus den zondaar een geloovige

gemaakt hebbende, nu in hem werkt, inzonderheid bij het

Sacrament, zoodat het geloof als instrument, als het ware

de trechter of buis is, waardoor Hij versterking aanbrengt,

zonder dat het gemerkt wordt. Maar wij hebben
persoonlijk door het ontvangene geloof de

beloften Gods aantenemen, om versterkt
te worden.

Dit gelooven kan geene verdienstelijkheid geven ; want

dit middel wordt van God uit vrije genade geschonken^

om de genade middelen Gods tot onze versterking en toe-

neming in de genade met vrucht te kunnen genieten. De
bedelaar, als hij zijne hand uitsteekt, om de hem aange-

bodene gave te ontvangen, verricht daarmede niets ver-

dienstelijks.

Het doel, n.1. de versterking, wordt dus verkregen

alléén door 'tgeloovig aannemen der beloften

Gods. Maar daarvan hangt niet af de zekerheid dier be-

loften aan de zijde Gods ten aanzien der ware geloovigen

en uiiverkorenen. Gods beloften worden bij het Sacrament

evenzeer bevestigd, al is het ook dat wij ze door de kracht

onzes ongeloofs niet durven aannemen en ons toeëigenen.

Maar alléén, zoo wij ze door het geloof aannemen, worden
wij versterkt.

Zóó toch onderwijst God ons in Zijn Woord, als Hij
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zegt Ps. 81 : 11: „Doet Uwen mond wijd open, en Ik zal

hem vervullen." Thomas had geen nuttigheid van Jezus

opstanding, zoolang hij niet geloofde, hoewel hij een geloo-

vige was en de beloften Gods ten zijnen aanzien van de

zijde Gods vast bleven. Want onze ongeloovigheid kan het

geloof van God, dat is de genade en trouwe Gods, waarop
Zijne onwankelbare beloften betrekking hebben, niet teniet

doen. Rom. 3 : 3 ; Ps. 105 : 8—10.

En zal ook de levende niet eten en drinken ? Hij moge
een tijdlang door ongesteldheid tot zijne schade en achter-

uitgang daarin verhinderd worden, toch zal niemand,

althans die gezond is, behoeven te worden vermaand tot

het gebruik van spijs en drank ; want zijne behoefte daar-

aan dringt hem daartoe van zelf. Daardoor voelt hij zich

verkwikt en versterkt, terwijl God langs dien weg zijn

lichaam in stand wil houden en hem in kracht en grootte

wil doen toenemen ; doch middelijkerwijze door het ge-

bruik van spijs en drank. Evenzoo nu belieft het God
ons geestelijke leven te onderhouden en in kracht te doen

toenemen ; doch alléén door middel van het gebruik der

geestelijke spijze, ons in Zijn Woord aangeboden, en door
den mond des geloofs genuttigd.
Ten opzichte van de vrucht des Doops, zoo ten aanzien

der kinderen als der ouders, en dat laatstgenoemden ver-

sterkt en getroost worden door de beloften Gods ook

aangaande hun zaad, aan hetzelve in den Doop beteekend

en verzegeld, zegt Brakel op blz. 971 zijner Redel. Godsd.",

antwoordende op de tegenwerping, dat de kinderen uit

hunnen Doop geen nut kunnen hebben, omdat zij dien

niet verstaan : „a. Men moet niet wijzer zijn dan God, die

het zoo bevolen heeft. b. Dat al en wat men meer beden-

ken kan, had ook plaats in de Besnijdenis der kinderkens.

c. De ouders trekken er troost uit en worden daardoor

verbonden en opgewekt, om ze als bondgenooten aan te

merken en op te voeden. En als de kinderen tot hun

verstand komen, zoo trekken zij er al zoowel nuttigheid

uit als die volwassen gedoopt worden."

Dit is hetzelfde wat Calvijn ten aanzien van de nuttig-
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hcid des Doops, aangaande de ouders en hunne kinderen

breeder omschrijft (zie blz. 239 en 240 hiervoor.)

Met geen enkel woord spreken Calvijn en Brakel liier

of elders uit dat de Doop het geloofsvermogen van het

kind sterkt op het oogenblik dat het den Doop ontvangt,

noch dat het daardoor eerst met Christus ééne plante v^ordt

enz., gelijk Dr. Kuyper den kinderdoop voorstelt. Overal

leeren zij, dat de kinderen der geloovigen, als mede in het

Verbond van God begrepen, het teeken van dat Verbond

moeten ontvangen, evenals de kinderen der Israëlieten

oudtijds als teeken van het Verbond de Besnijdenis ont-

vingen ; en dat God de Heere Zijn Verbond ook aan de

kinderen der geloovigen verzegelt, waardoor deze in het

geloof aangaande de beloften Gods met opzicht tot hun

zaad versterkt en getroost worden en opgewekt, om ze

als bondgenooten te beschouwen en op te voeden; terwijl

de kinderen, tot het gebruik van hun verstand gekomen,

uit hunnen Doop, gelijk Brakel zegt op blz. 965, de kracht

van verzegeling trekken tot hunne vertroosting en heilig-

making ; wat natuurlijk alléén kan zien op de uitverkore-

nen, die de genade der Wedergeboorte deelachtig zijn

;

zoodat dus de kinderen, die naar den eeuwigen, vrijmach-

tigen raad Gods uitverkoren zijn, ofschoon op het oogen-

blik van hunnen doop nog niet wedergeboren, later, wanneer

zij tot bekeering komen, uit hunnen Doop, door de genade

des Heiligen Geestes, zich mogen verzekerd houden van

de barmhartigheid Gods, die aan hen Zijne beloften reeds

beteekende en verzegelde, toen zij als jonge kinderen nog

van alles onbewust waren.

Hoe kan het thans toch zulk een vreemde zaak geacht

worden, wanneer gezegd wordt, dat de Doop, versterkende

het geloof, dit doet ten aanzien van de ouders, door wie

de beloften Gods, ook aangaande hun zaad, door het

geloof aangenomen worden ?

Aan wien toch is de belofte des Verbonds gedaan ?

Was het niet aan Abraham, en in hem ook aan al de ge-

loovigen, mede ten aanzien van hun zaad?
Die belofte moest dus geloofd worden door Abraham,



250 DE HEILIGE DOOP.

en is gcluofd door Abraham, en wordt geloofd door allen,

die, even als Abraham, die belofte door een oprecht geloof

aannemen. Is het dan nu zoo vreemd, dat God de Heere

dit hun geloof aan Zijne hun gedane beloften óók ten

aanzien van hun zaad, wijl dit geloof veelal zwak en nog

onvolkomen is, wil versterken en versterkt door een tee-

ken, dat Hij in Zijnen naam laat geven óók aan hunne

kinderen, om daardoor Zijne beloften te verzegelen, mede

voor hunne kinderen, opdat zij immiers aangaande hunne

kinderen daarin eene sterke vertroosting zouden hebben en

een zekere verwachting, dat, hoewei hunne kinderen deze

dingen nog niet verstaan, zij niettemin toch, even als de

volwassenen, in het Verbond van God' begrepen zijn, 't

welk den kinderen bij het opwassen eene sterke drangrede

is, om hunnen Verbonds-God lief te hebben en te gehoor-

zamen, gelijk ook hunne ouders zich daardoor opgewekt

en gedrongen gevoelen, om ze als kinderen des Verbonds

aan hunnen Verbonds-God toe te wijden door een godza-

lige opvoeding, overeenkomstig de eischen van dat Ver-

bond.

Dat Brakel, even als Calvijn, tusschen het Sacrament

der Besnijdenis onder het O. T. en dat des Doops onder het

N. T. geen wezenlijk verschil aanneemt, hoewel de uiter-

lijke teekenen onderscheiden zijn, blijkt uit hetgeen ik daar-

van aangehaald heb op blz. 201 en 202 hiervoor.

Ook Brakel acht den Doop van Johannes den Dooper

gelijk in wezen met den Doop der Apostelen. Op blz. 953

weerspreekt hij het gevoelen van de Socinianen, Mennisten

en Papisten, die zeggen, dat de Doop van Johannes van

dien der Apostelen in wezen verschilt, en zegt : „Wij zeg-

gen (zie § 3) dat er wel eenige verscheidenheid is in de

omstandigheden, namelijk: 1" Johannes doopte, als de

Voorlooper van Christus, en verzegelde de vefgeving der

zonden door Christus, die nu al gekomicn was, en doende

was met betalen; maar nog alles niet'volbragt had; 2". Bij

den Doop van Johannes was geene uitstorting der buiten-

gewone gaven ; 3'l Was toen duisterder. Maar wij zeggen

dat hij een en dezelfde is in wezen. Dit blijkt:
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omdat alles, wat tot het wezen van een Sacrament behoort,

in beide, zoo Doop van Johannes als van Christus (wat

hier natuurlijk zeggen wil de Doop door Christus ingesteld

en aan Zijne Apostelen bevolen), een eii hetzelfde
is. Namelijk, daar is a. in beide dezelfde Autheur, namelijk

God. Joh. 1 : 33. b. Hetzelfde teeken, water, Matth. 3 : 11.

c. Dezelfde beteekende zaak, Christus bloed tot vergeving

van zonden. Hand. 19 : 4. d. Dezelfde overeenkomst tus-

schen het teeken en de beteekende zaak, namelijk de

afwassching der vuilheid, gelijk de eene des ligchaams, zoo

de andere der ziel. e. Hetzelfde einde, namelijk tot inlij-

ving in de Kerk en tot verzegeling van de vergeving der

zonden, Hand. 19 : 4, en der bekeering, Matth. 3:11.
Deze dingen allen zijn dezelfde in den Doop van Christus.

Diensvolgens is het een en dezelfde Doop."
Op de tegenwerping op blz. 954, dat n.1. in Matth. 3 : 11

opzettelijk onderscheid gemaakt wordt tusschen den Doop
van Johannes met water en dien van Christus met den

Heiligen Geest, antwoordt hij (zie § 4)

:

„a. De Doop der Apostelen en tot op den huldigen

dag, is ook met water, die moest dan op dienzelfden grond

ook niet zijn de Doop van Christus, welks valschheid bij

ieder kennelijk is ; b. Hier is eene tegenstelling tusschen

het uiterlijk teeken, hetwelk Johannes alleen kon bedienen,

en tusschen de beteekende zaak, welke Christus alleen

geven kan."

Van der Kemp is geheel in denzelfden geest. Ook hij

spreekt over den grond van den kinderdoop op blz. 543

van zijne „Predikatiën over den Heidelb. Catechismus",

Zond. 27, en stelt dien hierin, dat de kinderen, zoowel als

de volwassenen, in Gods Verbond begrepen zijn.

Verder vervolgt hij : „Dat dit zoo zij, blijkt, omdat God
Zijn Verbond met Abraham en met zijnen zade heeft opge-

richt. Gen. 27 : 7. Hierop Petrus oogende, zegt niet

alleen dat den ouden, maar ook dat hunnen kinderen de

belofte toekwam. Hand. 2 : 38, 39. En dus worden de

kinderen met hunne geloovige ouders heilig genoemd. 1

Cor. 7 : 14. Zoo moeten dan de kinderen gedoopt wor-
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den ; want de Doop is een teeken en een zegel van 't

Verbond, en daarom moesten de kinderen zoowel ais de

oude bondgenooten in 't Oude Testament besneden wor-
den, als de Heere aan Abraham beval. Gen. 17 : 9—14.
Waarom zouden dan nü ook de Verbondskinderen niet gedoopt

worden ? Petrus wil, dat de oude bondgenooten, zich be-

keerende, zouden gedoopt worden, omdat hun de Verbonds-

belofte toekwam ; den kinderen, naar Zijn onfeilbaar Woord,
komt ook de Verbondsbelofte toe, derhalve moeten ze met
hunne ouderen gedoopt worden."

Wij zien dus dat ook van der Kemp den grond van den

Doop niet stelt in de onderstelde wedergeboorte, omdat de

Doop niet de wedergeboorte, maar het genadeverbond

verzegelt. Dit genadeverbond strekt zich uit óók tot het

zaad der geloovigen, waarom ook hun zaad, evenals den

volwassenen, het teeken des Verbonds, n.1. des Doops,

toekomt, gelijk ook onder Israël het teeken der Besnijdenis

aan het zaad der geloovigen toekwam. Den kinderen

wordt toch, zegt van der Kemp met den Onderwijzer, „de

verlossing van zonden door Christus bloed en den Heiligen

Geest niet weiniger als den volwassenen toegezegd. Hand.

2 : 39."

Ten aanzien van zijn gevoelen aangaande de wederge-

boorte der uitverkorene kinderen des Verbonds vóór hun-

nen Doop, zegt hij op blz. 547 en 548 : „Om onze gedach-

ten hierover te uiten, moeten we zeggen, dat zekerlijk

eenige kinderen met de geboorte de wedergeboorte op eene

verborgene wijze verkrijgen. Wil men 't niet erkennen in

Obadja, Achabs Hofmeester, 1 Kon. 18 : 12, in Jeremia

den Profeet, Jer. 1 : 5, en in anderen, die er met hunne

jeugd blijken van geven ; nogthans is 't onwedersprekelijk

in Johannes den Dooper blijkbaar, die met den Heiligen

Geest is vervuld geworden van zijn moeders lijf aan. Luk.

1 : 15. Deze zaak is ook niet onmogelijk, zoo weinig als

't onmogelijk is, dat een eerstgeboren kind 't vermogen
hebbe van te redeneren en te zondigen, en zekerlijk met
en in Gods beeld zou geboren zijn, zoo vader Adam ware

staande gebleven : maar dat zoo alle uitverkoren kinderen
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der bondgcnooten vóór den Doop zouden wedergeboren

worden, is niet wel te gelooven, omdat zij dan ook alle

met hunne jeugd, met het toenemen van 't gebruik der

reden, naar hunne vatbaarheid eenige blijken zouden geven,

dat in hen eenig goed beginsel ware, zoowel als ze blijk

van hunne redelijkheid en zondigheid gaven Wie

kan 't zich diets maken, dat een mensch,

die dit eerste beginsel der wedergeboorte
in zijne ziele bezit van der jeugd aan, daar=

van de minste blijk niet geven zou, maar
zich in aUe booze stukken overgeven tot

het laatste van zijn leven, en dat dan eerst

dat zaad door een dadel ij ke bekeering zou

uitspruiten? . . . . Hier moet men met den Zalig-

maker zeggen : Uit de vrucht wordt de boom gekend ; de

goede mensch brengt goede dingen voort uit den goeden

schat zijns harten, en de booze mensch brengt booze din-

gen voort uit den boozen schat. Matth. 12 : 33 en 35."

Onze vaderen hebben bij de verdediging van den kin-

derdoop er steeds op gewezen, dat ook bij kleine kinderen

het zaad des geloofs aanwezig kan zijn, en dat God de

Heere dit soms op verborgene wijze, zonder de uiterlijke

prediking des Woords, hetwelk zij immers niet verstaan,

in hen legt, zooals zij aantoonen met voorbeelden uit de

Heilige Schrift. Zij deden dit, niet omdat zij van gevoelen

waren, dat de wedergeboorte vóór den Doop óók bij kleine

kinderen vereischt wordt om gedoopt te mogen worden en

daarom, als in beginsel aanwezig, ondersteld moet worden,

maar omdat de bestrijders van den kinderdoop dit hebben

gedaan en nóg doen, op grond dat de kinderen nog geen

geloof kunnen hebben, dat nochthans naar Gods Woord

vóóraf vereischt wordt, om de beloften des Verbonds te

kunnen aannemen ; waartegen zij aantoonden dat de kleine

kinderen hel geloof in beginsel wèl deelachtig kunnen zijn.

Maar, terwijl zij verklaren, dal wel het geloof, en mitsdien

de wedergeboorte, in de volwassenen vóór hunnen Doop

vereischt wordt, en zich openbaren moet in belijdenis en

wandel, leeren zij overal, dat de Doop aan hunne kinderen



254 DE HEILIGE DOOP.

niet op dien grond toekomt, maar op grond van het genade-

verbond, waarin niet alleen z ij, maar óók hunne
kinderen tot hunnen troost begrepen zijn, en waartoe

de genade der wedergeboorte en alle andere zegeningen

des Verbonds behooren, die ook aan hunne kinderen wor-

den toegezegd en door het Sacrament des Doops, gelijk

vroeger door dat der Besnijdenis, aan hen moeten worden
beteekend en verzegeld. Niet dat zij allen die dadelijk

ontvangen, maar zij worden (gelijk ook van der Kemp zegt)

den uitverkorenen in de toekomst verzekerd ; wordende
toch niet de wedergeboorte der kinderen als reeds ontvan-

gene genade, maar de belofte dienaangaande door den

Doop beteekend en verzegeld.

Ook van der Kemp leert op blz. 524, in overeenstemming

met Calvijn en Brakel, dat de Doop van johannes met

dien door Christus ingesteld, iii wezen dezelfde is. „Want
(zegt hij) naar Paulus zeggen, heeft Johannes gedoopt den

Doop der bekeering, zeggende tot het volk, dat zij geloo-

ven zouden in dengenen die na hem kwam, dat is in

Christus Jezus : en die hem hoorden, wierden gedoopt in

den naam van den Heere Jezus. Hand. 19 : 4, 5. Ook
heeft Johannes Doop zoowel een Goddelijke instelling als

de Doop van Christus
; Johannes was gezonden om te doo-

pen met water. Joh. 1 : 33. Zijn Doop was uit den hemel,

gelijk Chr'stus te kennen gaf. Matth. 21 : 25. 't is wel

waar, dat Johannes Doop de beteekende zaak niet ga',

maar alleen Christus ; doch de waterdoop, door Christus

ingesteld, geeft de beteekende zaak ook niet."

Petrus van Mastricht (zie blz. 206 hiervoor) maakt ook

geen wezenlijk onderscheid tusschen de Sacramenten des

O. en die des N. T., en dus acht ook hij de Besnijdenis

onder het O. T. in haar wezew gelijk met den Doop onder

het N. T., gelijk hij ook op blz. 607 van zijn vroeger door

mij aangcliaald werk tegenspreekt het gevoelen der Papis-

ten, alsof de Besnijdenis slechts een schaduw van den Doop
zou geweest zijn, waartegen hij aantoont dat de Gerefor-

meerden tusschen Besnijdenis en Doop geen wezenlijk
onderscheid leeren, als zijnde de Besnijdenis ge-
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weest den Doop van het Oude Tesfamenf, Col. 2 : 11, 12.

Fil. 3 : 3.

Evenmin stelt hij een wezenlijk onderscheid tusschen den

Doop van Johannes en den Doop, door Christus ingesteld,

en zegt (zie blz. 609) dat de Gereformeerden belijden „i n

het wezen zelve van beide eene volkomenc
g e lij k h e i d."

Ten opzichte van den kinderdoop zegt hij (zie blz. 617)

dat de Gereformeerden staande houden „dat dezelve uit

kracht van Christus instelling en bevel moeten gedoopt

worden: 1". omdat ze zijn onder de belofte van het ver-

bond der genade, aan welke de Doop toegezegd wordt

Hand. 2 : 38, 39. 2". Omdat ze der weldaden van het

verbond der genade, der wedergeboorte en vergeving van

zonden Jer. 31 : 33, 34, deelachtig zijn. 3". Omdat ze

leden zijn van het geheimzinnige lichaam van Christus,

zullende anderzins zijn buiten Christus, zonder God, zonder

hoope van zaligheid. Efez. 2 : 11, 12, 13, en derhalve het

teeken der inlijving 1 Kor. 12 : 13, Rom. 6 : 3, 4, ontvan-

gen moeten. 4". Omdat het zegel des genade-verbonds

onder 't Oude Testament behoord heeft tot de kleine kin-

deren Gen. 17 : 10, 12, in welkers plaats onder 't Nieuwe

Testament de Doop gekomen is. Col. 2 : 11, 12. 5". Om-
dat de Doop is de Besnijdenis des Nieuwen Testaments,

Col. 2 : 11, 12, gelijk de Besnijdenis geweest is de Doop
van het Oude Testament. 6". Omdat ze des Heiligen Gees-

tes deelachtig zijn. 1 Cor. 7 : 14, gelijk blijkt in Jercmia

Jer. 1 : 5, in den Dooper Luk. 1 : 15, maar dat nu de

zoodanige gedoopt moeicn worden leert Petrus duidelijk

Hand. 10 : 47. 7''. Omdat de kinderen der geloovigen

Gode gegenereerd worden, Ezech. 16 : 20, en derhalve ver-

bondsgewijze Gode heilig zijn. I Ko". 7 : 14, vergelijk

Jes. 49."

Uit deze woorden vr.n van Mastricht zoekt men te be-

wijzen, dat ook hij de wedergeboorte der kleine kinderen

vóór den Doop onderstelt. Miar al wat hij hier zegt van

de kleine kinderen der geloovigen, zegt hij niet onderstcl-

lender wijze, maar zeker. Letterlijk opgevat, zou men
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dus zeggen dat hij leerde, dat alle kleine kinderen der

geloovigen zonder onderscheid des Heiligen Geestes deel-

achtig zijn en leden zijn van het geheimzinnige Lichaum
van Christus. Maar aangezien dit niet zijne bedoeling

kan zijn, en geenszins door de Gereformeerden geleerd

wordt, zoo kan hij daarmede niet anders willen zeggen,

dan, wat ook Calvijn en anderen tegen de bestrijders van

den kinderdoop aanvoeren, n.1. : aangezien bij kleine
kinderen zoowel als bij volwassenen, het
geloof in beginsel gevonden wordt, zooals
hij uit de Heilige Schrift bewijst, de doop
der kleine kinderen niet bestreden kan
worden op grond van dat ze als kinderen
nog van het geloof ontbloot zijn.

Op gelijke wijze beantwoordt ook Ursinus 'm zijn „Scliat-

boek," bij de behandeling van den kinderdoop (Zond. 27)

de tegenwerping, dat n.1. de kleine kinderen niet gelooven

en daarom ook niet mogen gedoopt worden. Hij zegt, dat

het geloof of ten minste een belijdenis des geloofs vóór

den Doop alleen geeischt wordt van de volwassenen, maar
dat ten aanzien van kleine kinderen het genoeg is dat ze

van den Heiligen Geest geheiligd en wedergeboren zijn ; wat
natuurlijk nimmer van alle kinderen gezegd kan zijn,

maar waarmede hij zeggen wil, dat bij kleine kinderen

zoowel als bij volwassenen het geloof aanwezig kan zijn

en ook waarlijk is, zooals hij zegt, dat „openbaar is in

Johannes den Dooper en Jeremia, die in den lijve huns

moeders geheiligd zijn geweest," en waarmede hij alzoo

bestrijden wil het gevoelen van hen, die de kinderen der

geloovigen niet willen gedoopt hebben, omdat zij niet ge-

looven en nog niet gelooven kunnen.

Voorts bewijst hij aldaar uit Col. 2:11, 12, 13, dat de

Doop ons Christenen is, hetgeen eertijds de Besnijdenis den

Joden geweest is, o.a. „omdat (zoo zegt hij) onze Doop in

de plaats der uiterlijke Besnijdenis gekomen is, hebbende

dezelfde beteekenis en hetzelfde gebruik, dat eertijds de

Besnijdenis gehad heeft, alleen verscheiden zijnde hierin^

dat de Besnijdenis een teeken was van een zaak, die nog
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volbragt zoude worden, en de Doop een teeken is van een

zaak die nu volbragt is. Daarom zoo worden w ij

met deze plaats van Paulus geleerd dat de

Doop ons Christenen is hetgeen eert ij ds de

Besnijdenis den Joden geweest i s."

Ook maakt Ursinus gansch geen onderscheid tusschen

den Doop van Johannes en dien der Apostelen, als hij van

den Doop van Johannes zegt: „Want de Doop van Johan-

nes is geweest de Doop van Christus zelve, namelijk in

zijn eigen persoon geheiligd, en door zijn authoriteit voor

goed gekend. Daarom, naardien onze Doop ook Christi

Doop is, zoo volgt, dat ze van den Doop van Johannes

aangaande het wezen niet verscheiden is.

Johannes was doopende in de woestijn en predikende den

Doop (niet alleen des waters maar) der bekeering tot ver-

geving der zonden. Daarom zoo is de Doop van Johannes

en der Apostelen voor en na de verrijzenis Christi, alléén

verscheiden in de omstandigheid der bcteekening, namelijk,

dat wij nu gedoopt worden in Christus, die geleden heeft

en wederom verrezen is, en toen wierden ze van Johannes

gedoopt in Christus, die nog lijden en verrijzen zou."



X.

Het Heilige Avondmaal.

Het Heilige Avondmaal is het Sacrament der geestelijke

voeding met het lichaam en bloed onzes Heer^ii Jezus

Christus ; waaruit dus volgt, dat de Avondmaalganger het

geestelijke leven door de wedergeboorte uit God deelachtig

moet zijn, omdat alleen dit leven aan die geestelijke spijs

en drank behoefte heeft en versterkt wordt, en zonder die

geestelijke spijs en drank niet bestaan kan ; terwijl zij, die

dit leven niet deelachtig zijn, het Avondmaal niet geeste-

lijk ontvangen kunnen, en hun dus niet dienen kan tot

versterking.

Het heilige Avondmaal is door Christus ingesteld kort

vóór Zijnen dood, en is in de plaats gekomen van het

Pascha, het Sacrament der geestelijke voeding onder Israël

en het teeken en zegel van hetzelfde Verbond als onder

de nieuwe bedeeling, en bestaat ten aanzien van de uiter-

lijke teekenen in brood en wijn, dat gebroken en vergoten

en door de ware geloovigen gegeten en gedronken wordt,

en waardoor zij door het geloof gemeenschap hebben met

het lijden en sterven des Heeren en met elkander.

Tot het heilige Avondmaal kunnen en mogen door de

Gemeente des Meeren alléén toegelaten worden zij, die

door den heiligen Doop in de Kerk van Christus, zooals

die zich naar buiten openbaart, ingelijfd zijn en het lichaam
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des Hceren kunnen onderscheiden en hunne belijdenis over-

eenkomstig het Woord van God, met eencn oprechten

wandel versieren.

Daar de Doop is het Sacrament der wedergeboorte»

waardoor aan de ware geloovigen de beloften van het

genadeverbond worden beteekend en verzegeld, en waar-

door de Heere hun alzoo van hun aandeel aan Christus

verzekert door het geloof, en zij dit teeken dus hebben

ontvangen tot een teeken en zegel der rechtvaardigheid des

geloofs, zoo mag niemand die gedoopt is, zich van de

Tafel des Heeren onthouden, aangezien de Heere Jezus

Zijn heilig Avondmaal heeft ingesteld, om Zijne geloovigen

daardoor te voeden en te onderhouden.

Echter is een iegelijk schuldig zich ernstig te beproeven,

omdat niemand op de reclite wijze het Avondmaal des

Heeren houden kan, tenzij hij door een oprecht geloof

Christus is ingeplant, zonder hetwelk hij zich zeker

een oordeel eet en drinkt; daar toch met het ge-

bruik des heiligen Avondmaals openlijk betuigd wordt de

gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus, het-

welk alleen zij hebben, die door het geloof met Christus

vereenigd zijn ; terwijl zij, die dit niet zijn, deze gemeen-
schap veinzen, ook al meenen zij dit niet te doen.

Daarom is het noodig, dat de Dienstknecht van Christus,

die geroepen wordt om het heilige Avondmaal uit te dee-

len, dewijl hij geen hartenkenner is, des te nauwgezetter

de eigenschappen van hen, die waarlijk Jezus toebehooren,

naar het Woord des Heeren verklaart, gelijk die ook in het

F-^ormulier des heiligen Avondmaals aangegeven worden,

om daardoor de zwakken in 't geloof te iuilp te komen en

de geveinsden te ontdekken.

Aangezien dus tot het rechte gebruik des heiligen Avond-
maals noodig is, dat de Avondmaalganger een waargeloo-
vige, een door den Heiligen Geest uit God geborene is

zoo zal geen opreclite van harte zich kunnen geruststellen

met een onzekere en troostelooze onderstelling, wijl naar

het Woord des Heeren immer het geloof uit de werken
moet blijken en een goede boom alleen uit goede vruchten
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gekend wordt, en de natuur des waren geloofs tot hare

eenige geruststelling behoefte heeft aan de verzekering
des Heiligen Geestes. Rom. 8 : 15, 16.

Het is niet alleen genoeg, dat de Avondmaal ganger een

geloovige is, maar om in het geloof versterkt te worden,

moet hi] ook door den mond des geloofs het lichaam en

bloed van Christus geestelijk eten en drinken, gelijk ook

de natuurlijke spijs en drank niet anders versterking aan-

brengt, dan wanneer het met den mond gegeten en gedron-

ken wordt.

Maar evenals een gezond lichaam natuurlijkerv/ijze be-

hoefte heeft aan spijze, en tot het gebruik daarvan gedron-

gen wordt, en deze spijze een hongerige smakelijk is en

dadelijk verkwikt en versterkt en hij zich daarvan bewust

is, evenzoo heeft ook het gezond geestelijk leven natuur-

lijkerwijze behoefte aan Christus, als het geestelijke Brood,

en is deze geestelijke en hemelsche spijze een hongerige

ziel waarlijk smakelijk en zoet, en versterkt en verkwikt

den geloovigen eter dadelijk, terwijl hij zich daarvan zeker

bewust is.

Wèl zijn de geloovigen met Christus vereenigd, gelijk de

ranken met den wijnstok, en worden zij uit Christus, hun

Hoofd, gevoed, gelijk de ranken uit den wijnstok ; maar

de wijze dier voeding gaat bij beiden niet op gelijke wijze,

hnmers terwijl Christus Zijnen geloovigen als Zijne redelijke

schepselen, die door den Heiligen Geest onderwezen wor-

den, voedt op redelijke wijze door den mond des geloofs,

en zij, hoewel zij het hoe niet begrijpen, tóch de kracht

dier geestelijke voeding gewaar worden, worden de ranken

door de kracin van den wijnstok gevoed en versterkt,

zonder dat ze dit natuurlijk kunnen merken. Maar indien

de ranken konden spreken, zouden zij, zoo ze gevoel had-

den, de zoetheid hunner verkwikking en versterking niet

uitroepen, indien na lange droogte een verkwikkende regen

het aardrijk, waarin de wijnstok geplant is, bevochtigde ?

Niet het gedoopte kind zit aan den stengel, dat is : is

met Christus geestelijk vereenigd, maar het kind dat weder-

geboren is ; en het ontluikt of gaat open niet bij de belij-
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dcnis, maar zoodra het komt tot het gebruik van 't ver-

stand, en het geloof dat in het harte woont, zicli kan open-

baren in zijne werkzaamheden, waartoe allereerst behoort

het geloovig zien op Jezus en het daardoor naar Zijn

beeld veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid,

als van des Heeren Geest.

De eenige vraag bij het Avondmaal is niet, of ik geloof,

dat mijne zonden, mij vergeven zijn, maar of ik mij van

wege mijne zonden mishage, en van ganscher harte geloof

,

dat Jezus Cfiristus is het eenige Lam Gods, dat geslacht

is, om in Hem vergeving van zonden bij God uit genade

te ontvangen, en of ik ook deze gewisse belofte van

God geloof, dat mij al mijne zonden alleen om het lijden

en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, dat is, dat ik

met mijn gansche hart geloof, dat in die belofte ook

alléén m ij n e zaligheid is ; en of ik ook van harte

gezind ben in gehoorzaamheid aan God en tot eere Zijns

Naams in waarachtige dankbaarheid te leven in liefde en

in eenigheid met mijne naasten.

Want indien met de woorden uit het Formulier des hei-

ligen Avondmaals, betreffende het ernstig zelfonderzoek,

bedoeld was, dat elk Avondmaalganger moet gelooven, dat -.,

hem al zijne zonden om Christus wil vergeven z ij n, dan Y

zou niemand ten Avondmaal mogen gaan, tenzij hij zich

daarvan bewust ware, terwijl zeker zeer velen, zoo niet

de meeste Avondmaalgangers, ofschoon zij waarlijk door

het geloof met Christus vereenigd zijn, daarvan niet ver-

zekerd zijn, maar daarom toch de belofte Gods van harte

gelooven, dat hun al hunne zonden om het lijden en ster-

ven van Christus wille, vergeven zijn, in dieti zin n.1., dat

zij waarlijk gelooven, dat daarin alleen hunne zalig-

heid ligt, gelijk zij ook daarom tot Jezus alléén hunnen

toevlucht nemen, zich aan Hem toevertrouwen en op Hem
zich verlaten, vertrouwende dat Hij gewillig en machtig is

hun al hunne zonden om Zijns lijdens en stervens wil te

vergeven, welk geloof zij ook betoonen in hun dorst naar

Jezus en hunne liefde tot de Zijnen, en in hun innig ver-

langen naar heiligheid, uit welke gestalte hunne goede
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werken naar de wet van God tot Zijne eere en stichting

huns naasten voortvloeien ; dienende toch het Avondmaal,
om hun van de genade Gods in Christus en hun deel daar-

aan steeds meer te verzekeren.

Onder het gebruik der teekenen hebben de Dienaren de

verborgenheden van het Sacrament des heiligen Avondmaals
te verklaren. Want wèl heeft de Heere Christus het

Avondmaal ingesteld,- om daardoor ons geloof te versterken,

maar Hij doet dit niet door op hetzelfde oogenblik van het

gebruik van het Sacrament in ons te werken op eene

bijzondere wijze wat door het Sacrament beduid wordt,

indien wij slechts geloovigen zijn en alzoo, met zijn

Lichaam vereenigd, uit Hem als het Hoofd des Lichaams

inzonderheid bij het gebruik des Avondmaals eene werking

van Christus ondergaan, gelijk de ranken uit den wijnstok

de levenssappen ontvangen zonder dat het gemerkt wordt;

maar het is, gelijk Calvijn zegt, dat de Sacramenten ons

alléén nut doen, als wij het Woord der belofte door

het geloof aannemen. (Zie blz. 238 en 239 hiervoor).

Daarom moeten wij ook onder het gebruik des Avond-

maals door het Woord opgewekt en aangemoedigd worden,

om onzen mond, den mond des geloofs te openen, opdat

wij niet alleen met onzen lichamelijken mond de uiterlijke

teekenen ontvangen, maar ook met onzen geestelijken mond
het lichaam en bloed van Christus geestelijk mogen eten

en drinken.

Want wel is waar worden de geloovigen door Christus

met Zijn gekruisd lichaam en vergoten bloed zóó zekerlijk

ten eeuwigen leven gespijsd en gelaafd, als zij het brood

en den drinkbeker des Heeren (als zekere waarteekenen

des lichaams en bloeds van Christus) uit des Dienaars hand

ontvangen en mondelijk genieten, maar de Heere doet dit

met Zijne redelijke schepselen, die Hij met het geloof be-

giftigd heeft, alléén door middel van dat geloof, door het

welk zij het gekruisd lichaam en vergoten bloed des Hee-

ren geestelijk nuttigen.

Zij die levendgemaakt zijn, moeten Christus lichaam en

bloed eten en drinken op geestelijke wijze, want zonder
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dat kunnen zij niet leven. Maar naar de wijze bescliikking

Gods liceft Hij aan elk schepsel en ook aan Zijne redelijke

schepselen een dringende behoefte ingeschapen naar dat-

gene, wat tot hunnen natuurlijken wasdom noodig is. En,

evenals God nu aan elk inensch een mond gegeven l;eeft,

om daardoor de natuurlijke spijzen tot zijne noodzakelijke

voeding en onderhouding tot zich te kunnen nemen, even-

zoo heeft Hij ook aan eiken geestelijken mensch een mond
des geloofs gegeven, om daardoor de geestelijke spijzen

tot zijne noodzakelijke voeding en onderhouding te kunnen

genieten. Waarom de Heere zelf Zijn volk daartoe opwekt

als Hij zegt (Ps. 81 : 11 ö): „Doe uwen mond wijd open,

en Ik zal hem vervullen."

't Is dus de Heere die de Zijnen met zijn gekruisd

lichaam en vergoten bloed zekerlijk voedt en onderhoudt

doch alléén door den mond des geloofs, waarvan hun ver-'

zekering gedaan wordt door de teekenen van brood en

wijn, uit het gebruik waarvan zij, (gelijk Calvijn zegt) zoo-

veel vrucht ontvangen als zij door het geloof opnemen.

Moge Dr. Kuyper in sommige opzichten het met deze

beschouwingen eens zijn, in vele opzichten is zijne voor-

stelling een geheel andere.

Want wel leert Dr. Kuyper dat het Sacrament des hei-

ligen Avondmaals, door Christus ingesteld, vervangen heb-

bende het Pascha onder Israël en ten aanzien der uiterlijke

teekenen bestaande uit brood en wijn, is het Sacrament
der geestelijke voeding ; dat daarom de Avondmaalganger
wedergeboren en bekeerd moet wezen ; dat alleen die door

den Doop der Kerke van Christus ingelijfd zijn en belijde-

nis des geloofs gedaan hebben, en die belijdenis met hun

leven bevestigen, toegelaten mogen worden, en elk gedoopte,

tot onderscheid van jaren gekomen, schuldig is Avondmaal
te houden ;

— maar hij beschouwt het Avondmaal als ons

wezenlijk gevende, wat door het Pascha slechts afgcscha-
duwd werd

; dat, gelijk de Gedoopte zijne wedergeboorte

moet ondersiellen, alzoo de Avondmaalganger zijne bekee-

ring heeft te onderstellen ; dat een geloovige bij het ge-
bruik des Avondmaals gesterkt wordt, wijl hij een geloovige
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is, en dus, vcreenigd met het lichaam van Christus, uit

Hem als het Hoofd de levenssapioen, inzonderheid bij het
Avondmaal, tot zijne versterking ontvangt, gelijk de ranken
uit den wijnstok hunne kracht ontvangen, zonder dat ze 't

merken
; dat het gedoopte kind zit aan den stengel, doch

bij de belijdenis ontluikt en opengaat ; dat de Avondmaal-
ganger heeft te belijden, dat hij weet uit den dood te zijn

overgegaan in het leven, en dus te gelooven dat zijne

zonden vergeven zijn ; dat de Dienaren bij het Avondmaal
moeten terugtreden, d. w. z. zich van spreken moeten ont-

houden, om den Avondmaalganger geheel aan de werking
van Christus over te laten,

hl het 2de deel van „E Voto" blz. 357 zegt Dr. Kuyper:
„Evenmin als de Offerande op het brandaltaar de volle

werkelijke Offerande was, maar slechts de afschaduwing

er van, zoo ook stond het met Besnijdenis en Pascha. Ze
traden wel bij Israël in de plaats van datgene, wat voor

ons de Sacramenten zijn, maar zonder deswege met onze

Sacramenten geheel op een lijn te staan." Zij droegen

(zie blz. 468 & 469), gelijk heel Israëls bedeeling, altoos

een schaduwachtig karakter, en mogen nooit met de volle

Sacramenten van Doop en Avondmaal geheel gelijk worden

gesteld."

Wanneer dus de Sacramenten des O. T. hier schaduwen

genoemd worden, dan worden zij dit genoemd, om daarme-

de te kennen te geven, dat wat onder het N. T. alzoo

voor het Pascha in" de plaats gekomen is, n.1 het heilige

Avondmaal, niet meer schaduwachtig is, maar ons wezen-
lijk geeft wat het Pascha onder het O. T. slechts

afschaduwde.

Doch al moge het ook waar zijn, dat de offeranden

onder Israël afschaduwden wat onder het N. T. in Christus

vervuld is, toch was het Pascha evenzeer slechts een tee-

ken van het lichaam van Christus als het Avondmaal, met

dit onderscheid, dat het Pascha dat lichaam voorstelde als

nog geslacht of gebroken moetende worden, en het Avond-

maal als reeds geslacht of gebroken, en ten aanzien van

het bloed, als reeds vergoten.
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Onder het Oude- zoowel als onder het Nieuwe Testament

ontvingen steeds de geloovigen de uiterlijke teekenen tot

een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Zij hebben

onder het O. T., evenzeer als onder het N, T., het lichaam

en bloed van Christus geestelijk gegeten en gedronken,

gelijk hun Verbonds-God hun daarvan verzekerde door het

teeken van het Pascha, even als Hij den Zijnen nü daarvan

verzekert door de teekenen van brood en wijn bij het

Avondmaal.

In het 3de deel van „E Voto" zegt Dr. Kuyper op blz. 75

en 76: „Ge wordt gedoopt in de oncfers/e////2^ dat ge weder-

geboren zijt. Ge hebt dus van kindsbeen af, in huis en op

school, ook al merkt ge van uwe wedergeboorte nog niets,

u voor u zelven te beschouwen als een kind, waarin die

wonderdaad Gods geschied is. En zoodra ge tot rijper

jaren komt, en alsnu kennisse des Evangelies erlangt, hebt

ge, als ook tot u zelven gericht, de roepstem tot bekeering

aan te hooren en die roepstem op te volgen. Niet om té

zeggen : „Een zondaar kan zich niet bekeeren," maar om
aldus tot u zelven te spreken : „Indien het waar is, wat

mijn Doop onderstelt, dat ik reeds als klein kindeke door

Gods genade wierd wedergeboren, dan is in mij dat leven

aanwezig, dat thans in bekeering moet uitkomen." En over-

mits de daad des geloofs wel lang sluimeren kan, maar
toch eindelijk het oogenblik moet vinden, waarin ze tot

besliste keuze komt, en deze keuze voor God en menschen

uit doet komen, rust dus op u de verplichting om, zoodra

ge volwassen zijt, deze besliste keuze niet uit te stellen
;

maar om tot de Gemeente Gods te gaan ; u persoonlijk

bij haar opzieners aan te melden; alsnu in het midden

der Gemeente uit te spreken, dat ge als een gedoopte, en

dus wedergeborene, nu ook persoonlijk, bewust en met

uw wil tegen de wereld en voor Christus wilt kiezen. Hem
aanvaardt als uw Heiland ; u aansluit aan Zijn volk ; en

voorts de bezegeling van deze besliste keuze vraagt in het

heilig Avondmaal.

„Gelijk dus de heilige Doop de wedergeboorte onderstelt,

zoo onderstelt het heilig Avondmaal de bekeering \ en zoo
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min de Kerk het heilig Avondmaal ooit anders dan op

onderstelling van bekeering mag uitreiken, zoo min mag
iemand het heilig Avondmaal anders dan op onderstelling

van bekeering aannemen."

Daargelaten of het hier de bedoeling is, dat niemand het

Avondmaal aannemen mag dan op onderstelling van be-

keering, en dus, evenals de Kerk niet beslist weten kan of

iemand waarlijk bekeerd is en daarom de bekeering van

den Avondmaalganger slechts onderstelt, alzoo ook geen

Avondmaalganger met zekerheid weten kan of hij bekeerd is,

en daarom ook het Avondmaal niet anders aannemen mag
dan op onderstelling van zijne bekeering, zoo geven toch

die woorden daartoe zeer gemakkelijk aanleiding, zij het

dat men daarmede zeggen wil (wat er minder duidelijk in

ligt), dat geen on bekeerde Avondmaal houden mag en

daarom een Avondmaalganger in allen gevalle zijne bekee-

ring moet onderstellen.

Maar wanneer men nu weet, wat de ondervinding maar

al te droevig leert, dat een naam-christen, die vreemd is

van de getuigenis des Heiligen Geestes, waardoor elk kind

Gods van zijn kindschap verzekerd wordt, zeer genegen is,

om degenen, die met vrijmoedigheid mogen zeggen en

daarvan op goede gronden naar het Woord van God reken-

schap kunnen geven : „Ik ben door de vrije genade Gods

uit den dood overgegaan tot het leven, en nu is mij het

leven Christus en het sterven gewin," voor geestelijk hoog-

moedigen te houden, dan zijn juist bedoelde woorden zeer

geschikt en laten zich op uitnemende wijze gebruiken, om
zoodanige naam-christenen daarin nog meer te versterken.

Overigens moge deze wijze om tot het heilige Avond-

maal toe te treden, den naam-christen streelen, die stellig

aan zulk eene onderstelling genoeg heeft, en zich altijd

graag vleit met de gedachte dat het wel met hem is, —
een oprechte van harte, die waarlijk wedergeboren en be-

keerd is, maar daarover geen genoegzaam licht heeft, heeft

niets aan zoodanige onderstelling, maar, gedrongen door

den eisch zijns Gods om belijdenis te doen en Avondmaal

te houden, en vreezende voor zelfbedrog, is hij rusteloos
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biddende werkzaam, om zich zelven voor God ernstig te

onderzoeken en te beproeven of hij in 't geloof is, waartoe

hij nauwkeurig let op de uitgangen van zijn hart, of hij

ook in zich bevindt, die hartelijke droefheid naar God,

vanwege zijne zonden en zijne ongelijkvormigheid aan God
;

of zijne ziel ook waarlijk dorst naar Jezus, en of hij ook van

harte bereid is alle zonde te vlieden en Hem aan te kleven

en te volgen en om Zijnen 't wil Zijne smaadheid te dragen.

hl deze worstelingen behaagt het dan wel den Heere

zijne naar Hem innig bedroefde ziel te troosten met de toe-

passing Zijner beloften aan zijn hart, die door den Heiligen

Geest met zooveel licht in zijn hart gedrukt worden, dat

hij nu niet anders kan dan gelooven, dat de werkzaam-

heden zijner ziel uit God zijn, waardoor hij gedrongen

wordt den Naam des Heeren te loven en te prijzen, en

nu van harte begeert den Dood des Heeren te verkondigen

en Zijn gekruisd lichaam en bloed met de geloovige Schaar

te eten en te drinken, tot voeding en onderhouding van

dat leven, dat hij door de genade Gods thans gelooft en

ondervindt in hem aanwezig te zijn.

En omdat dit werk Gods door zijn zondig vleesch tegen-

gestaan en gedurig bestreden wordt, en het ongeloof, dat

in hem nog overgebleven is, hem vaak niet weinig ontrust

en in duisternis doet verkeeren, zoo is hem het Avond-

maal zeer noodig, aangezien de Heere hem daarin de ver-

zekering geeft van zijn gemeenschap aan Zijn lichaam en

bloed, en hem nu en dan verwaardigt de beloften Gods,

daardoor aan hem beteekend en verzegeld, door het geloof

aan te nemen en langs dien weg zijn geloof in sterkte te

doen toenemen.

Op blz. 39 van „Voor een Distel een Mirt" zegt Dr.

Kuyper : „dat er ten zeerste in het Sacrament van Doop
en Avondmaal een actie, een werking van Christus uit den

hemel is .... Is de persoon, die het Sacrament van Doop
of Avondmaal ontvangt, een verkoren kind van God, dan

werkt die actie van Christus op hem ten zegen en begena-

digt hem."

Dat Dr, Kuyper hier door „een verkoren kind van God"
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verstaat iemand die tevens wedergeboren is en dus geluuf

heeft, volgt uit lielgeen hij in datzcilde werk op blz. 237

zegt met deze woorden : „Mij, de Heere, weri<t dan, (n.1.

bij het Avondmaal), en alleen dit werk des Meeren maakt

het Avondmaal des Meeren tot een wezenlijk Sacrament.

Zonder geloof kan er geen Sacrament zijn.

„Het kan geen zegen brengen aan wie met een onge-

loovig en onbekeerlijk hart aanzit. Maar zoo er geloof is,

al ware dat geloof dan nog zoo zwak en ingezonken, daar

is de deur open, en komt Jezus door de geopende deur

binnen, en stort Mij in de ziel, in uw inwendigen mensch,

die hemelsche kracht, waardoor het ingezonken leven zoo

vv^onderbaar wordt opgev/ekt."

Hier moet worden opgemerkt, dat Dr. Kuyper hier blijk-

baar door geloof verstaat het nieuw levensbeginsel, waar-

door de geloovige met Christus vereenigd is, en waardoor

het mogelijk is geworden, dat uit die levensgemeenschap

met Christus, als het Hoofd, de kracht tot versterking

ontvangen wordt.

Daar dit nu, volgens Dr. Kuyper, geschiedt op de wijze

als de wijnstok en de ranken, zoodat het juist niet noodig

is dat de geloovige ook door het geloof met Christus, als

de geestelijke spijze en drank, werkzaam is, zoo volgt hier-

uit van zelf, dat de versterking niet altijd dadelijk gemerkt

wordt.

Dit zegt Dr. Kuyper dan ook op dezelfde bladzijde, als

hij vervolgt : „En vraagt ge nu, of dit terstond te merken

is (n.1. de instorting in de ziel dier hemelsche kracht) en

of ge dit aan het Avondmaal zelf voelen kunt, dan luidt

het antwoord op die vraag zeer verschillend.

„Soms toch ontwaart ge er niets van ; een andermaal iets;

en zeer zelden verkeert ge op dat eigen oogenblik onder

den vollen indruk van deze zielesterking.

„Dat zou niet zoo zijn, als het aan uw gevoel hing.

„Dan toch zou er geen zegen zijn, of ge moest het

onmiddellijk merken. Maar nu het niet aan uw gevoel

hangt, en uw gevoel er niets toe doet, en het uitsluitend

aan de werking van Jezus hangt, nu is het zeer natuurlijk.
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dat het zeer dikwijls gelieel buiten uw besef

omgaat."

Deze voorstelling is o n n a t u u r 1 ij It. Want wèl is het

gevoel geen oorzaak van de verkwikking, maar stellig

een onmiddellijk gevolg daarvan. Wèl hangt onze verster-

king niet af van ons gevoel, en doet ons gevoel tot die

versterking niets, maar is het alléén Christus die

versterkt ; doch is het daarom zoo vreemd, dat het gevoel

van versterking het n a t u u r 1 ij k en d a d e 1 ij k gevolg

is van die versterking ? Wordt toch een vermoeide wan-

delaar, dorstende naar water, bij het genot daarvan, of

ook een hongerige bij het gebruik van verkwikkende spijze,

de versterking zijns lichaams niet d a d e 1 ij k gewaar,

zoodat hij door de kracht dier verkwikkende spijze en

drank nu in staat is zijnen tocht dadelijk te vervolgen, wat

zonder die hem niet mogelijk zou geweest zijn ?

Wat anders is het den wasdom gewaar te worden,

en wat anders dadel ij ke versterking te onder-

vinden. Want niet de wasdom, welken God alleen geeft,

^wordt dadelijk gemerkt, maar wel de versterking en ver-

kwikking, die wij genieten door het middellijk gebruik van

spijs en drank, waardoor God den wasdom geeft.

Op blz. 179 van hetzelfde werk vergelijkt Dr Kuyper de

„vergadering der geloovigen" met een plante die voor God
bloeit met ontloken bloesems, maar ook met knoppen aan

den stengel, die nog niet ontloken zijn. De knoppen aan

den stengel ontsluiten zich bij de belijdenis. Zoo toch zegt

Dr. Kuyper: „En zulk een zich ontsluitende bloemknop

aan den stam van de Kerk des Heeren, dat is het gedoopte

kind, dat nu belijdenis doet. Het zat reeds aan den stengel

,

want het is gedoopt. Maar nu eerst gaat die bloem-

knop open."

Dat Dr. Kuyper hier met de Kerk des Heeren het ver-

borgen lichaam van Cliristus bedoelt, is zeker, want anders

zou deze vergelijking met een levende plant met ontloken

bloesems en nog niet ontloken bloemknoppen geen zin

hebben. Trouwens elk gedoopt kind moet volgens Dr.

Kuyper ondcrsield worden v/cdergeboren te zijn, en is al-
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ZOO met Christus vereenigd. Het gedoopte kind zit dus

aan den stengel, d. i. is met Cliristus vereenigd, want
het is gedoopt, en het ontluii<t en gaat open bij de

belijdenis, zoodat dus volgens Dr. Kuyper de belijdenis

eigenlijk is gelijk als het ontluiken en opengaan van den

bloemknop.

Ofschoon het volkomen waar is, dat de oprechte belijder

van Jezus Christus met die belijdenis openbaart het geloof

zijns harten, zoo is dit toch (om bij vergelijking te spreken)

geen ontluiken en opengaan van den bloemknop : Want
niet bij de belijdenis gaat als het ware de bloemknop open,

maar zo o dra het oog des geloofs op Jezus ziet en door

het geloof Zijne heerlijkheid aanschouwt en alzoo naar dat

beeld veranderd wordt, waarvan de belijdenis een n a-

t u u r lij k gevolg is, n.1. niet in de eerste plaats de be-

lijdenis in eene openbare samenkomst der Gemeente, maar
die openbaar wordt in een leven voorJezus, in een hongeren

en dorsten naar Jezus, in het uitkomen voor Zijnen Naam
en Zijne eer en in het bestraffen der goddeloozen, welk

alles zij niet kunnen laten te doen, uit kracht van

het nieuwe leven dat hunne harten vervult, en hen einde-

lijk dringt om belijdenis te doen ook in het midden der

Gemeente.

Op blz. 221 van „Voor een Distel een Mirt" zegt Dr.

Kuyper, dat het voor het heilig Avondmaal de eenige vraag

is, „of gij gelooft, dat uw zonden u vergeven zijn." Dit

is, zegt Dr. Kuyper op blz. 222, de hoofdzaak waarop het

voor den Avondmaalganger aankomt.

„Ten Avondmaal gaan (vervolgt hij) om er kracht tot

heiligmaking te zoeken, is het ware niet. Die kracht zal

ook wel komen, maar die komt alleen, als ge, omgekeerd,

begint met op uw verleden en op den toestand van uw
hart te zien."

Zou het mogelijk zijn, dat iemand die gelooft, dat hem
al zijn zonden om Christus wil vergeven zijn, niet d a d e-

I ij k vervuld is met de ernstige begeerte, om God voor

die groote, onuitsprekelijke genade te danken en te ver-

heerlijken ? en is dit laatste mogelijk zonder heiligmaking ?
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en wordt de kracht daartoe niet gevonden in den dood

van Ciiristus, waardoor Hij het leven der Zijnen verworven

heeft ? Vloeit uit het geloof niet voort, als uit eenzelfde

bron, zoowel de innige zucht tot heiligmaking, als het ver-

trouwen van de vergeving der zonden ? Waar het eene

waarlijk is, daar is ook noodzakelijk het andere ; en niet

alleen dat zoowel het eene als het andere aanwezig is,

maar zij staan ook tot elkander in zoodanige verhouding,

dat het eene een onmiddellijk gevolg is van het

andere. Ps. 32 en Ps. 116, gelijk vele andere plaatsen uit

Gods Woord, kunnen ons hiervan overtuigen.

Niet door slechts te zien op het verleden en op den

toestand van het hart, komt de heiligmaking, maar door

met het oog des geloofs de heerlijkheid des Heeren als in

een spiegel te aanschouwen, welke heerlijkheid Hij óók be-

toond heeft in Zijne diepe vernedering. Alleen daardoor

wordt, naar Gods Woord, een geloovige veranderd van

heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

Toeneming in heiligmaking geeft toeneming in het dragen

van vruchten des geloofs.

En daar nu een geloovige uit de vruchten van de op-

rechtheid van zijn geloof verzekerd wordt, zoo volgt toch

dat hij bij de begeerte om door het Avondmaal in het ge-

loof gesterkt te worden, immers aan het Avondmaal kracht

zoekt tot heiligmaking, waaruit zoodanige vruchten voort-

vloeien, die hem het bewijs zijn dat hij waarlijk gelooft.

En zoo hij waarlijk gelooft het eigendom van Christus te

zijn, zoo gelooft hij inmiers ook dat hem om Christus wil

al zijne zonden vergeven zijn ? Hiervan verzekerd te zijn

is hetgeen waarnaar elk kind van God staat.

Nochthans gelooft elk kind van God de belofte Gods

dat hem al zijne zonden om het lijden en sterven van

Christus wille vcr^^even zijn, in dien zin n.1. dat in die

belofte de veri^eving zijner zonden vaststaat.

Men zegge niet, dat elk die tot de Gereformeerde Kerk

uiterlijk behoort, dit gelooft, daar toch alléén zij die belofte

waarlijk gelooven, die met hun gansche hart daarmede

werkzaam zijn, hun heil alleen daarin zoeken en dorsten
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naar de toepassing dier belofte door den Heiligen Geest
aan hun hart, tot het den Heere behaagt hun van Zijne

genade verzekering te geven ; waartoe inzonderheid door
den Heere Jezus het heilige Avondmaal is ingesteld, om
hunne harten van Zijne onwankelbare trouw hun aangaande
steeds meer te verzekeren.

Op blz. 212 en 213 van „Voor een Distel een Mirt" zegt

Dr. Kuyper: „In het Sacrament des Heiligen Avondmaals
komt de beteekenis der Kerk het sterkst uit, en treedt toch

de mensch, die in naam der Kerk bedienend optreedt, het

meest op den achtergrond.

„De kerk komt er het sterkst uit ; want in uw eenzaam-
heid kunt ge Gods Woord nog lezen, maar het heilig Avond-
maal kan alleen de Kerk u reiken. Ge kunt het niet ont-

vangen nog genieten, dan waar het volk des Heeren ver-

gaderd is.

„En toch treedt de dienaar der Kerk hier bijna geheel

op den achtergrond. Hij doet eigenlijk niet dan u in naam
van Jezus het brood en den beker overreiken, en ook al

spreekt hij voorts niets uit dan de inzettingswoorden, zoo

is toch uw Avondmaal volkomen.

„Ook al komt er toch de schoonste, de roerendste toe-

spraak bij, die toespraak hoort niet tot uw Avondmaal, en

is uw Avondmaal niet, en leidt veeleer, maar al te dikwijls

van het heilig Avondmaal af.

„Ook al stond de dienaar der Kerk gesluierd voor u, en

al kendet gij zijn stem niet, zoodat ge volstrekt niet wist,

wie hij was, dan nog zou dit niets aan uw Avondmaal te

kort doen.

„En zoo komt het dan, dat de dienaar des Woords het

Avondmaal u te rijker te volkomener maakt, hoe meer hij

zelf terugtreedt, om u geheel over te laten aan de werking

van Christus op uw hart."

Deze voorstelling van Dr. Kuyper aangaande de bediening

des heiligen Avondmaals is de vrucht van zijne beschou-

wing over de wijze, waarop Christus de Zijnen bij het

Avondmaal voedt en sterkt, n.1. gelijk als de ranken de

kracht uit den wijnstok ontvangen, zoodat natuurlijk eisch
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is, dat de Avondmaalganger onderstelle met Christus ver-

eenigd te zijn, gelijk de rank met den wijnstok, in welk

geval hij weet, dat hij even zeker met het lichaam en bloed

van Christus gevoed wordt, als hij het gebroken brood en

den vergoten wijn met zijn mond eet en drinkt, ook al

merkt hij, wat zeer dikwijls gebeurt, van die versterking

dadelijk niets.

Dat deze voorstelling echter niet het gevoelen is van

Calvijn, moge straks blijken.

Een naam-christen moge aan de onderstelling van zijne

vereeniging met Christus genoeg hebben en zich gaarne

daarmede vleien, waartoe hem deze voorstelling gemakkelijk

leidt, — een waarlijk naar Jezus dorstende ziel zoekt, naar

den aard van het geestelijk leven, Jezus zelf door het ge-

loof te genieten. Van den Vader geleerd (Joh. 6 : 45)

kent zij die geestelijke spijze even natuurlijk, als elk Schep-

sel zijne spijze kent en zoekt en ook vindt en geniet ; en

zij gevoelt zich door die geestelijke spijs d a d e 1 ij k zoo-

danig versterkt, dat zij nu verder haren weg, gelijk de

kamerling (Hand. 8 : 39) met blijdschap bewandelt.

Zij gevoelt evenzeer d a d e lij k de kracht dier geestelijke

spijze, als het schreiende kind, dat, naar de moedermelk

dorstende, zich, zij het ook onbev/ust, dadelijk versterkt

en verkwikt gevoelt, nadat het die tot verzadiging gedronken

heeft, waarvan de daarop o n m i d d e 1 lij k volgende rust

van het kind voor ieder het bewijs is, en gelijk als de van

dorst vermoeide wandelaar, die, onmiddellijk na
het gebruik van het verkwikkende water uit een fris-

sclien bron, zich krachtiger gevoelt en, nu verkwikt en

versterkt, verder zijnen weg voortzet.

Op blz. 246 van „Voor een Distel een Mirt" zegt Dr.

Kuypcr : „Zich niet te bekeeren tot den levenden God en

in zijn onbekeerden staat toch aan het Avondmaal te gaan,

kan geen geloof sterken, omdat er in den onbekeerde geen

zaligmakend geloof is. In zulk een is dan nog niets dan

ongeloof."

Is dit niet in strijd met hetgeen Dr. Kuyper op andere

plaatsen leert (zie blz. 31 hiervoor), dat n.1. de bekeering
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wel jaren lang na de wedergeboorte eerst plaats hebben
kan ? Immers indien dit waar is, dan bezit zulk een weder-

geborene, hoewel nog onbekeerde, volgens Dr. Kuyper toch

het zaligmakend geloof in kiem ; en die kiem of dat ge-

loofsvermogen wordt immers, volgens Dr. Kuyper, ook bij

het kind onbewust versterkt door het Sacrament, waar-

om dan niet bij den volwassen wedergeborene, ofschoon

nog onbekeerd ?

Waarlijk, de voorstelling van Dr. Kuyper moet er

mijns inziens toe leiden, dat allen het heilige Avond-
maal houden, die dit ten minste om hun gedrag maar
eenigszins kunnen.

Want wanneer, gelijk Dr. Kuyper leert, het geloofsver-

mogen, gelijk bij het kind, onbewust gesterkt wordt door

het Sacrament, en dit geloofsvermogen in elk die weder-

geboren is aanwezig is, ook al is hij, zelfs op volwassen of

meer bejaarden leeftijd nog onbekeerd, terwijl hij toch

volgens Dr. Kuyper bij den Doop reeds met Christus in

gemeenschap gebracht is, dan volgt hieruit toch noodzakelijk,

dat onbekeerden ten Avondmaal niet alleen mogen.
maar moeten gaan, die ten minste geen openbare on-

geloovigen of goddelooze menschen zijn.

Op blz. 240 van hetzelfde werk zegt Dr. Kuyper : „Om
in de rechte stemming uwer ziel bij het heilig Avondmaal
te verkeeren, zult gij dus niet turen op u zelf, noch u

verliezen in de herdenking uwer zonde, maar het oog op

het Kruis gericht houden en op Hem die aan dat Kruis

zich voor u in den dood gaf.

„Niet Jezus' beminnelijke persoon, noch Zijn goddelijke

en menschelijke natuur zullen uw ziel en zinnen vervullen,

maar ge zult Hem voor u zien als de Man van Smarten,

en als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt."

Deze voorstelling van Dr. Kuyper is waarlijk vreemd.

Zonder twijfel toch zal niemand in de rechte stemming

zijner ziel Avondmaal houden, zoo hij zich niet zelf van-

wege zijne zonden mishaagt, en, aan de eene zijde vanwege
zijne zondige verdorvenheid vervuld met eene waarachtige

droef heid naar God, aan de andere zijde het oog des
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geloofs opheft tot den Heere Jezus Christus, als Zich aan

den vervloekten en smadelijken dood des Kruises hebbende

overgegeven, om al de Zijnen van den eeuwigen toorn

Gods, rechtvaardig op de zonde bedreigd, te verlossen.

En daar nu de Heere naar Zijne menschelijke natuur ge-

leden heeft, terwijl Zijne Goddelijke natuur, waardoor Hij

den last des toorns Gods aan Zijne menschheid heeft kun-

nen dragen, aan dit lijden eene oneindige waarde heeft

toegebracht, zoo volgt, dat niemand op de rechte wijze

Hem als de Man van Smarte en als het Lam Gods dat de

zonde der wereld wegneemt, door het geloof voor zich

zien kan, zonder tegelijk op de oneindige waardij van Zijn

lijden en sterven te zien, wat alleen door Zijne Goddelijke

natuur is teweeggebracht. (Zie Zondag 5 en 6 van den

Heidelb. Catech.)

De ware geloovige ziet in Jezus beminnelijk al wat
aan Hem is, hetzij dat Hij Hem beschouwt als de Man
van Smarte of als de Verheerlijkte in den
hemel.
Thans wensch ik na te gaan, wat ten aanzien van het

heilige Avondmaal door den Heere in Zijn Woord ons

geleerd wordt, alsook wat onze Belijdenisschriften, Calvijn

en andere onzer gereformeerde vaderen dienaangaande ons

hebben nagelaten.

Bij Matth. 26 : 26—28 vinden wij de instelling des hei-

ligen Avondmaals door den Heere Jezus, dat Hij hield

met Zijne discipelen, nadat de verrader Judas door Hem
ontdekt was, onder deze woorden : „En als zij aten,

nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij

het en gaf het den discipelen, en zeide : Neemt, eet,

dat is mijn lichaam. En hij nam den drinkbeker, en ge-

dankt hebbende, gaf him dien, zeggende: Drinkt allen

daaruit: Want dat is mijn bloed, het bloed des nieuwen

terstaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot verge-

ving der zonden."

In verband met deze woorden leze men Joh. 6: 51, 54a
en 55, alwaar de Heere Jezus van ziciizelven zegt : „ik ben

dat levende brood, dat uit den hemel nedergedaald is ; zoo
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iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven.

En het brood dat ik geven zal, is mijn vleesch, hetwelk

ik geven zal voor het leven der wereld. Die mijn vleesch

eet en mijn bloed drinkt, die heeft liet eeuwige leven ; want
mijn vleesch is waarlijk spijs en m;in bloed is waarlijk

drank."

Aangezien nu onder Israël het Paaschlam, dat alleen de

besnedenen, nadat zij het geslacht hadden, met elkander

eten moesten, zag op Jezus Christus, als het Lam Gods,

dat geslacht moest worden, om de zonden Zijns volks te

verzoenen, en dit eigenlijke Lam, dat nu gekomen was om
geslacht te worden en Zijne ziel te geven tot een rantsoen

voor al de Zijnen, Hem van den Vader gegeven, thans aan

het einde Zijns levens, na het eten van het Pascha, dat

Hij grootclijks begeerd had nog vóór Zijn lijden met Zijne

dicipelen te eten, het brood en den drinkbeker nam, zeggende

van het brood : „dit is mijn lichaam," en van den drink-

beker : „dit is mijn bloed," zoo heeft de Heere Jezus daar-

mede duidelijk aangewezen, dat deze teekenen in de plaats

zouden treden van die des O. T., om daarmede hetzelf=

de verbond als onder het O. T. te beteekenen en te

verzegelen. Nu het eigenlijke Lam gekomen was en Zijn

lichaam en bloed zou laten verbreken en vergieten, tot

vergeving der zonden Zijns volks, moest het bloedig teeken

vervallen, en voortaan in de plaats daarvan komen de

onbloedige teekenen van brood en wijn. Beicie teekencn

zijn echter niet het eigenlijke lichaam en bloed des Heeren,

maar hebben daarmede zoodanige overeenkomst, dat ze

door Hemzelven Zijn lichaam en bloed genoemd worden.

Daar nu de Heere Jezus Zijn vleesch waarlijk spijs en

Zijn bloed waarlijk drank noemt, en niemand zonder die

geestelijke spijs en drank het lever; heeft, zoo volgt dus

dat de teekenen van brood en wijn bij het Avondmaal,

beteekenende het lichaam en bloed des Heeren, geestelijk

gegeten en gedronken, het geestelijk leven der Zijnen voe-

den en onderhouden, gelijk ook het Pascha onder Israël,

door het geloof gegeten, de ware geloovigen in het geloof

versterkte.
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El! wanneer wij iiu lezen bij 1 Cor. 10 : 16, 17: „De
drinkbeker der dankzegging dien wij dankzeggende zegenen,

is die niet eene gemeensciiap des bloeds van Christus?

Het broud dat wij breken, is dat niet eene gemeenschap des

hchaams van Christus? Want één brood is het, zoo zijn

wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deel-

achtig zijn," dan volgt liieruit, dat alleen zij, die waarlijk

tot het mystieke lichaam van Christus behooren en alzoo

met Christus in waarheid gemeenschap hebben, het Avond-
maal des Meeren mogen gebruiken, en dat allen, die van
die gemeenschap nog vervreemd zijn, zoo zij tóch ten

Avondmaal toetreden, die gemeenschap, bewust of onbe-
wust, veinzen en zich zelven een oordeel eten en drinken.

Echter verplicht de heilige Doop een iegelijk om ten

Avondmaal te gaan, maar allereerst tot waarachtige be-

keering. Deze te onderstellen op grond van onderstelde

wedergeboorte, zonder ernstige zelfbeproeving, is een zeer

gevaarlijk werk. Niets toch is gevaarlijker dan een valsche

rust. Een oprechte van harte toetst zijn geloof aan zijne

werken, die vergelijkende met den aard en de natuur van
de werken des geloofs overeenkomstig het heilig Woord
Gods, en rust niet, vóór Gods Geest met zijnen Geest ge-

tuigt dat hij een kind Gods is.

Dat de zelfbeproeving zeer noodzakelijk is, volgt uit 1 Cor.

11 : 28, 29, alwaar staat : „Maar de mensch beproeve zich-

zelven, en ete alzoo van het brood en drinke van den
drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet

en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het

lichaam des Heeren"; welke zelfbeproeving ook ter dege
dient te g^an over de oprechtheid van ons geloof, volgens

2 Cor. 13 : 5: „Onderzoekt uzelven of gij in het geloof

zijt, beproeft u zelven. Of kent gij u zelven niet, dat

Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij eenigzins verwer-
pelijk zijt."

Hieruit volgt noodzakelijk, dat de Dienaren des Woords
de eigenschappen des oprechten geloofs naar het Woord
van God duidelijk in het licht dienen te stellen, om daar-

door de ware bekommerden, die gelijk de tollenaar vaak
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van verre staan, te bemoedigen en te hulp te komen, en

de geveinsden, die vreemd van de rechte kennis der ellende,

gelijk de farizeër zeer veel geloof en vrijmoedigheid hebben,

tot hun behoud aan hunne droggronden te ontdekken.

Wij lezen 2 Petr. 1 : 10 : „Daarom, broeders ! benaarstigt

u te meer, om uwe roeping en verkiezing vast maken

:

want dat doende zult gij nimmermeer struikelen." Hieruit

zien wij, dat er ten allen tijde zijn, ja zelfs, gelijk de on-

dervinding aantoont, niet weinigen zijn, die, hoewel waar-

lijk uit kracht der eeuwige vrije verkiezing door de kracht-

dadige roeping levend gemaakt en alzoo door het geloof

met Christus vereenigd, dit voor zich zelven niet durven

vaststellen ; waarom zij tot vastmaking hunner roeping en

verkiezing ernstig vermaand worden.

En daar nu het Avondmaal door den Heere Jezus is in-

gesteld, om de Zijnen daardoor te verzekeren, dat hunne

hongerige en dorstige zielen zóó zeker met zijn gekruisd

lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven gespijsd

en gelaafd worden, als het brood voor hunne oogen ge-

broken en den beker hun gegeven wordt en zij dezelve

met hunnen mond eten en drinken, zoo is niets noodzake-

lijker, dan dat zij, zij het ook met vreeze en beving, aan

het Avondmaal tot versterking huns geloofs deel nemen.

Waarlijk toch hebben alle geloovigen, ook de meest

wankelende kleingeloovige, met Christus gemeenschap, en

elk hunner oefent ook die gemeenschap, zij het ook onbe-

wust, dat is, niet zonder dat ze 't merken, maar zonder dat

ze verzekerd zijn, dat de uitgangen huns harten naar Jezus,

hunne liefde tot de zijnen, hun haat tegen de zonde en

hunne bittere droefheid naar God vanwege de verdorven-

heid huns harten, de vrucht zijn van de gemeenschap met

Christus. En nu heeft het den Heere behaagd het heilige

Avondmaal voor al de zijnen in te stellen, om hen allen

van die gemeenschap, waardoor zij in Hem opwassen, te

vefrzekeren. Wel bestaat dus die gemeenschap, maar de

geloovigen hebben daarvan alleen door het geloof de zoete

troost, en worden daarvan verzekerd door het heilige

Avondmaal, en genieten de vrucht daarvan tot hunne ver-
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sterking, zoo dikwijls zij het waarachtig lichaam en bloed

van Christus door het geloof geestelijk eten en drinken.

Dr. Kuyper noemt het (zie blz. 39 van „Voor een Distel

een Mirt") een al te treurige leer, zoo men zeggen ging,

dat een Avondmaal of Doop, waarbij de geloovige niets

van de werking van Christus gewaar wordt, daarom zonder

vrucfit zou zijn. En waarlijk wanneer de vrucht van het

Sacrament geheel van den geloovige afhing, dan zou zeker

niemand hunner ooit door dat genademiddel, evenmin als

door alle andere genademiddelen, versterkt worden.

Maar men lette er toch op, dat de natuurlijke spijze

alléén is voor de levenden. Zij heeft alléén voor de

levenden waarde ; doch niet anders, dan wanneer zij

het gebruiken. Maar evenzeer als het natuurlijke lichaam

eene natuurlijke behoefte heeft aan gedurige versterking,

zoo heeft ook het geestelijke leven daaraan behoefte ; en

die behoefte dringt elk kind van God, om den mond des

geloofs te openen en den Heere Jezus geestelijk te genieten

tot zijne versterking, en om daardoor in Hem op te wassen.

En nu heeft het Avondmaal ten doel, om de geloovigen

van wege de onvolkomenheid en zwakheid van hun geloof

te hulp te komen en hun te verzekeren, dat de Heere Jezus

zoo gewis hunne hongere en dorstige zielen met Zijn ge-

kruisd lichaam en vergoten bloed spijst en laaft ten eeuwi-

gen leven, als zij zien dat het brood en de wijn voor

hunne oogen gebroken en vergoten en door hen genoten

wordt.

Het middel, dat de Heere belieft te gebruiken tot ver-

sterking van het geloof der zijnen behoudt dus zijne waarde,

al is het ook dat zij door hun ongeloof verhinderd worden
de beteekende zaak, dat is het lichaam en bloed van Chris-

tus, te genieten, zonder welke te genieten zij natuurlijk

niet versterkt kunnen worden. Immers ook het Woord
van God doet den hoorder geen nut, wanneer het met het

geloof niet gemengd is ; maar daarom verliest toch dat

Woord niet Zijne waarde?
Echter zullen de levenden, naar den aard en de natuur

van het nieuwe leven, altijd behoefte houden aan de zaak,
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door Iict Avondmaal bctcckcnd ; en zij mogen zich verze-

kerd houden, dat de Meere hel hunne arme zielen daaraan

nimmer zal laten ontbreken, daar ook het Avondmaal hun

van Christus wege daarvan vergewist. Die trouwe huns

Meeren is niet afhankelijk van hun geloof, maar blijft on-

veranderlijk, al is het ook dat zij door hunne ongestalte

de vrucht daarvan moeten missen ; maar het is door die

trouwe huns Meeren, dat Mij de behoefte aan versterking

steeds levendig houdt, en hun gedurig genade geeft hunnen

mond, den mond huns geloofs, te openen, ten einde Mem
te genieten, dienende het Avondmaal, om hen tot hunnen

troost van de trouwe huns Meeren te verzekeren.

Met Avondmaal des Meeren behoudt ook gewis zijne

waarde, al is het, dat de geveinsden slechts de uiterlijke

teekenen gebruiken ; want het zal hun gewis ten oordeel,

dat is tot verzwaring van hun oordeel zijn, zoo zij bij

al de langmoedigheid en goedertierenheid Gods hunne

harten hebben verhard.

Naar mijne innige overtuiging komt art. 35 van de Belij-

denis des geloofs onzer Gereformeerde Kerk met mijne be-

schouwing geheel overeen.

Dit artikel leert ons toch het volgende

:

1. Wij gelooven en bel ij den, dat onze Za=

ligmaker Jezus Christus het Sacrament
des heiligen Avondmaals verordend en in=

gesteld heeft, om te voeden en te onder=

houden die Hij aireede wedergeboren en

in Zijn huisgezin, welke is Zijne Kerk, ing e=

lijfd heeft.

Mieruit blijkt dus dat het heilige Avondmaal, door Jezus

Christus ingesteld, is het Sacrament der geestelijke voeding

en onderhouding dergenen, die reeds wedergeboren en in

zijne Kerk, dat is Zijn mystiek Lichaam (gelijk het hier

bedoeld zal worden) ingelijfd zijn, en dat dus de Avond-

maalganger door eene nieuwe geboorte uit God het gees-

telijke leven deelachtig moet zijn.

2. Nu hebben degenen, die wedergeboren
zijn, in zich tweeërlei leven: het ééne
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lichamelijk en t ij del ij k, hetwelk zij van
hunne eerste g e h o o r t e m e d e g e h r a c h t heb-
ben, en is allen m e n s c h e n gemeen; het
andere is geestelijk en hemelse h, hetwelk
hun gegeven wordt in de tweede geboorte,
welke geschiedt door het Woord des Evan=
gelies in de gemeenschap des lichaams van
Christus; en dit leven is niet gemeen dan
alleen den uitverkorenen Gods.

Dat hier met de wedergeboorte hetzelfde bedoeld wordt

als waarvan reeds gesproken is, is stellig zeker. En nu

wordt hier zoowel als daar van de wedergeboorte gespro-

ken als van iets dat reeds heeft plaats gehad, en dus

van de wedergeboorte niet in ruimeren zin, omdat hier-

van in dit leven nimmer gezegd kan worden reeds geschied

te z ij n ; maar in engeren zin ; van welke wedergeboorte

hier gezegd wordt dat het geschiedt door het woord
des Evangelies, in de gemeenschap des lichaams van

Christus, dat is door middel van de bediening des Evan-

gelie's, door Christus aan Zijne gemeente op aarde toever-

trouwd, buiten welke geene zaligheid is.

3. Alzoo heeft ons God tot onderhouding
des lichamelijken en aardschen levens
aardsch en gemeen brood verordend, het=

welk daartoe dienstelijk is, en is allen ge=

meen zoowel als het leven. Maar om het

geestelijk en hemelsch leven te onderhou=
den, hetwelk de geloovigen hebben, heeft
Hij hun gezonden een levend brood, dat van
den hemel nedergedaald is, te weten Jezus
Christus, dewelke het geestelijke leven der

geloovigen voedt en onderhoudt, als Hij

gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen
wordt door het geloof in den geest.

Hieruit zien wij, dat Jezus Christu-, uit den hemel ne-

dergedaald, is het eigenlijke brood des levens, waarmede

het geestelijke leven der geloovigen gevoed en onderhou-

den wordt, doch alléén als Hij gegeten dat is toegeëigend
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en ontvangen wordt door het geloof in den geest ; welke
woorden duidelijk te kennen geven eene werkzaamheid
der ziel of des geloofs, waardoor de geloovige Christus

op geestelijke wijze eet en zich Hem toeeigent en Hem
ontvangt; zoodat het dus niet genoeg is een geloovige te

zijn, maar noodig is, dat Christus door den mond des ge-

loofs geestelijk genuttigd wordt ; zoodat dus de geloovige

langs dien weg uit Christus de levenssappen of levens-

kracht ontvangt, en niet op gelijke wijze als eene plant

uit den wortel, maar op dezelfde wijze, als het God be-

liefd heeft ook ons natuurlijk leven te voeden en te onder-

houden, namelijk door middel van spijs en drank, door
onzen mond genuttigd.

4. Om ons dit geestelijk en hemelsch
brood af te beelden, heeft Christus ver=
ordend een aardsch en zienlijk brood, het=
welk een Sacrament is van Zijn lichaam, en
den wijn tot een Sacrament Zijns bloed s,

om ons te betuigen, zoo waarachtig als w ij

het Sacrament ontvangen en houden in
onze handen, en hetzelve eten en drinken
met onzen mond, waarmede- ons leven daar=
na onderhouden wordt, dat wij ook zoo waar-
achtig door het geloof (hetwelk de hand en
de mond onzer zielen is) het ware lichaam
en het bloed van Christus onzen eenigen
zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot
ons geestelijk leven. Nu, zoo is het zeker
en ongetwijfeld, dat ons Jezus Christus
Zijne Sacramenten niet tevergeefs heeft
bevolen. Zoo werkt Hij dan in ons al wat
Hij door deze heilige teekenen ons voor
oogen stelt; hoewel de wijze ons verstand
te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gel ij k

de werking des Heiligen Geestes verborgen
en onbegrijpelijk is. Daarentusschen zoo
feilen wij niet, als wij zeggen, dat hetgeen
van ons gegeten en gedronken wordt, het
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eigen en natuurt ij k lichaam en het eigen
bloed van Christus is; maar de wijze, waar-
op wij dezelve nuttigen, is niet de mond,
maar de geest, door het geloof.

Hieruit zien wij wederom, dat de uiterlijke teekenen des

Avondmaals, zijnde brood en wijn, ons afbeelden de gees-

telijke en henielsche spijs en drank, n.1. het lichaam en

bloed van Christus, en dat daardoor het geestelijk leven,

dat dus bij den Avondmaalganger aanwezig moet zijn,

gevoed en onderhouden wordt, mits wij het nuttigen
door het geloof, hetwelk de hand en de mond
onzer zielen is, waardoor wij den Heere Jezus Christus

geestelijk genieten, en waardoor Hij op eene voor

ons onbegrijpelijke wijze door den Heiligen Geest het gees-

telijke leven in ons versterkt.

En hoewel nu het geloof het middel is, waardoor wij

het waarachtig lichaam en bloed van Christus als onze

geestelijke spijze nuttigen, gelijk onze lichamelijke mond
het middel is, waardoor wij de natuurlijke spijze gebruiken,

zoo geeft toch het gebruik van dit middel ons daartoe

geene de minste waardigheid, evenmin als een bedelaar in

het uitsteken van zijne hand, waarmede hij de hem ge-

schonken wordende gave aanneemt, daardoor eenige waar-

digheid bekomt.

Bovendien hebben ook alle kinderen Gods dit middel,

n.l. het geloof, van God als eene gave uit genade ontvan-

gen, als hunnen geestelijken mond, dien zij in hunnen

geestelijken honger en dorst naar Christus, om Hem als

hunne geestelijke spijze te ontvangen, even natuurlijk ope-

nen, als de lichamelijke mond van elk schepsel zich opent,

om daardoor de natuurlijke spijze tot zich te nemen.

5. AIzoo dan blijft Jezus Christus alt ij d

zittende ter rechterhand Gods Zijns Vaders
in de hemelen, en laat toch daarom niet,

ons Zijns deelachtig te maken door het ge-

loof. Deze maaltijd is eene geestelijke tafel,

aan welke Christus Zichzelven ons mede=
deelt met al zijne goederen, en doet ons
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aan dezelve genieten zoowel Zichzelven,
als de verdiensten Zijns I ij de «is en stervens;
voedende, sterkende en vertroostende onze
arme troostelooze ziel door het eten zijns

vleesches, en dezelve verkwikkende en ver=

makende door den drank Zijns bloed s.

Het is ontegenzeggelijk, dat onze Vaderen, sprekende

hier van voeden, sterken, vertroosten, verkwikken en ver-

maken door het eten op geestelijke wijze des vlee-

sches en bloeds van Christus, dit geestelijk eten en drinken

voorstellen onder het beeld van een hongerige en dorstige

naar het lichaam, die onder en onmiddellijk na het gebruik

de voedende, sterkende en verkwikkende kracht der na-

tuurlijke spijs en drank gevoelt tot zijn vermaak, waardoor

hij zich dadelijk opgewekt en verlevendigd gevoelt en

krachtiger dan te voren, om zijn v/erk verder voort te

zetten.

6. Voorts, hoev.el de Sacramenten met de

beteekende zaken te zamen gevoegd zijn,

zoo worden zij nochthans met deze twee
zaken van allen niet ontvangen. De godde=
looze ontvangt wel het Sacrament tot zijne

verdoemenis, maar hij ontvangt niet de
waarheid des Sacraments; gel ij k als Judas
en Sim on de too venaar beiden wel het Sa=

crament ontvingen, maar niet Christus, die

door hetzelve beteekend wordt, hetwelk
den geloovigen alleen medegedeeld wordt.
Onze Vaderen onderstelden dus niet dat al de Avond-

maalgangers kinderen Gods zijn, maar dat er ook godde-

loozen, dat is geveinsden, die den schijn van ware vromen

aannemen, onder zijn, die wel het Sacrament tot hunne

verdoemenis ontvangen, maar niet Christus, door het Sa-

crament beteekend. En wanneer nu het aanwezig zijn van

geveinsden ondersteld wordt, dan kan niet tegelijk onder-

steld worden dat ze er niet zijn. Te onderstellen dat er

v,'t'l- en tegelijk te onderstellen dat er geen geveinsden zijn,

aaat natuurlijk niet aan.
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Daarom is het dan ook, dat het slot van dat artikel

aandringt op ernstige zelfbeproeving, dewijl de geloüvigen

het heilig Sacrament ontvangen in de verzamelingen van

het volk Gods met ootmoedigheid en eerbieding, ter ge-

dachtenis van den dood huns Heeren Jezus Christus, belij-

dende hun geloof in Zijnen zoendood, als de eenige grond

hunner zaligheid, gelijk uitgesproken wordt met de woor-

den :

7. Ten laatste, w ij ontvangen het heilige
Sacrament in de verzamelingen van het
volk Gods met ootmoedig held en eerbie=
ding, onder ons houdende e e n c heilige g e=

d a c h t e n i s van den dood van Christus onzen
Zaligmaker, met dankzegging, en doen a 1=

daar belijdenis van ons geloof en der Chris=
telijke religie. Daarom behoort zich nie =

mand daartoe te begeven, zonder zich
zei ven eerst v/el beproefd te hebben; opdat
Il ij, etende van dit brood en drinkende uit

dezen drinkbeker, niet ete en drinke zich
z e I V e n het oordeel.
Zonder twijfel moet deze zelfbeproeving vooral gaan over

de oprechtheid van ons geloof, dat zich openbaren moet

in de vruchten. Want (zoo luidt het verder) wij zijn door

hst geöniik van dit heilige Sacrament bewogen tot cene

vurige liefde jegens God en onzen naaste. Wie daartoe

niet ernstig gezind is, m^oet zich van de tafel des Heeren

dus onthouden ; en de oprechte gezindheid daartoe is de

vrucht van het nieuwe leven dat uit God is ; terwijl elk

waar geloovige dit leven zóó bemint, dat hij. ziende zijne

onvolmaaktheid in dezen, zichzelvcn mishaagt, en met z"jn

gansche' hart kracht daartoe zoekt in Christus, dorstende

naar gelijkvormigheid aan Hem. Wie av a a r I ij k naar
Jezus dorst is uit God geboren. Dit nieuwe

leven dorst naar heiligheid en reinheid des levens, maar

vindt het hart onrein. Vandaar het bitterlijk wccncn over

ongelijkvormigiieid aan God, waarbij de oprcclile van harte

zich zelven mishaagt, begecrcnde in waarheid niet naar
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sommige, maar naar alle geboden Gods oprechtelijk te

leven.

Hierom verwerpen de ware geloovigen ook alle inzettin-

gen en geboden van menschen, strijdig met de geboden

huns Gods, gelijk ook (en hiermede eindigt het artikel)

alle vermengelingen enverdoemelijkevon=
den, die de menschen bij de Sacramenten
gedaan en vermengd hebben als ontheilig
gingen derzelve; en zeggen, dat men zich
moet laten vergenoegen met de ordening,
die Christus en Z ij ne Apostelen ons geleerd
hebben, en spreken gel ij k zij daarvan ge=

sproken hebben.
Calvijn beschrijft in zijne „Institutie" (Bk. IV Hfdst. XVII

§ 1) het Sacrament des heiligen Avondmaals als volgt;

Nadat God ons eenmaal in Zijn huisgezin heeft opgenomen,

en dat niet om ons slechts te houden voor Zijne dienst-

knechten, maar ook voor Zijne kinderen, zoo neemt Hij

ook, om het werk van eenen zeer goeden en voor Zijn

kroost zorgdragenden Vader te volbrengen, op Zich, om
ons, gedurende den ganschen loop van ons leven, te voe-

den. En ook daarmede niet vergenoegd, heeft Hij ons,

door het geven van een onderpand, van deze Zijne voort-

durende milddadigheid willen verzekeren. Tot dat einde

dan heeft Hij Zijne Kerk door de hand van Zijnen Eenig-

geboren Zoon begiftigd met een tweede Sacrament, name-

lijk met dien geestelijken maaltijd, in welken Christus

betuigt het levendmakend brood te zijn (Joh. 6 : 51),

waarmede onze zielen tot de ware en zalige onsterfelijkheid

gevoed worden."

Verder zegt hij in § 1 : „Vooreerst moet men weten dat

de teekenen van dit Sacrament zijn brood en wijn, die ons

het onzigtbare voedsel, dat wij uit het vleesch en bloed

van Christus ontvangen, vertegenwoordigen. Want gelijk

God, ons in den Doop wederbarende, ons in de gemeen-

schap Zijner Kerk inlijft en door aanneming tot de Zijnen

maakt, zoo hebben wij gezegd, dat Hij het ambt van eenen

zorgvoUen huisvader daarin volbrengt, dat Hij ons gedurig
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spijs toedient, om daardoor ons te onderiiouden en te be-

waren bij dat leven waartoe Hij ons door Zijn Woord
heeft gebaard. Voorts is Cliristus de eenige spijs onzer

ziel, en daarom noodigt de Hemelsche Vader ons tot Hem,

op dat wij, door het genieten van Hem verkwikt, meer en

meer mogten worden versterkt, totdat wij zullen gekomen
zijn tot de hemelsche onsterfelijkheid. En naardien deze

verborgenheid van de geestelijke vereeniging van Christus

met de geloovigen uit haren aard onbegrijpelijk is, zoo geeft

Hij ons van dezelve eene figuur en afbeelding in zigtbare

teekenen, die naar ons beperkt begrip zeer berekend zijn

;

ja Hij verzekert ons als door gegevene panden en teeke-

nen daarvan zóó, alsof het met de oogen werd aanschouwd

;

want deze zoo gemeenzame gelijkenis dringt tot in de

botste verstanden door, t. w. dat de zielen met Christus

gevoed worden evenals brood en wijn dit ligchamelijke

leven onderhouden. Zoo zien wij dan nu waarop deze

Sacramenteele zegening doelt ; namelijk om ons te verge-

wissen dat het ligchaam des Heeren eenmaal zoo voor ons

is opgeofferd, dat wij dat nu eten, en door dat eten de

kracht van die offerande in ons gevoelen ; dat zijn bloed

eenmaal zoo voor ons gestort is, dat het ons een gedurige

drank zij."

Uit deze woorden van Calvijn zien wij: 1", dat God het

leven Zijner kinderen, waartoe Hij hen door Zijn Woord
gebaard heeft, voedt en onderhoudt door Christus, als de

eenige spijs hunner ziel ; 2^. dat die voeding niet juist

plaats heeft bij het Avondmaal, maar gedurig; ?fi. dat

van die geestelijke voeding de zichtbare teekenen van

brood en wijn eene figuur en afbeelding zijn ; 4".

dat God den Zijnen door die zichtbare panden en teeke-

nen van die geestelijke voeding en onderhouding tot hun-

nen troost en mitsdien tot hunne versterking in 't geloof

verzekert ;
5*^. dat hunne zielen met Christus gevoed worden

op g e 1 ij k e w ij z e als brood en wijn het lichamelijke

leven onderhouden, n.1. (gelijk hij zegt) door dat te eten;
&\ dat zij door dat eten de kracht van die eenige

offerande, n.1. van het lichaam en bloed van Christus, als
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hunne geestelijke spijze en drank, in hen gevoelen.
hl § 4 zegt Calvijn : „Zoo is dan het vooniaamste doel

van dit Sacrament niet ons het Hchaam van Cliristus een-
voudig en zonder hooger oogmerk toe te reiken, maar
veeleer dit, dat Hij ons die belofte verzegelt, met welke
Hij betuigt dat Zijn vleesch waarlijk spijs, en Zijn bloed
waarlijk drank is, waarmede wij tot het eeuwige leven

gevoed worden, door welke Hij ook betuigt dat Hij het

brood des levens is, en dat hij, die hetzelve eet, in eeuwig-
heid leven zal; dat Hij ons die belofte, zeg ik, verze-
gelt en bevestigt, en om dat uit te werken, ons zendt
tot het kruis van Christus, waar die belofte v/aarlijk vol-

bragt en in allen deele is vervuld geworden. Want w ij

eten Christus naar be hoeren en tot zalig=
heid eerst dan, wanneer w ij H e m gekruisi gd
eten, en de kracht vanZijnen dood met
een levend gevoel aangrijpe n."

Met deze woorden verklaart Calvijn : 1". Wat Christus

bij het Avondmaal aan ons doet, n.l. : ons de belofte
verzegelen, met welke Hij betuigt, dat Zijn vleesch

waarlijk spijs en Zijn bloed waarlijk drank is, waarmede
wij tot het eeuwige leven gevoed worden. 2". Op welke
wijze wij daarbij versterkt worden, n.l. door Hein gekrui-

sigd te eten en de kracht van Zijnen dood met e e n

levend gevoel aan te grijpen.
Voorts zegt hij in § 5: „Want even als niet het enkel

aanschouwen, maar wel het eten van brood aan het

lichaam voedsel toebrengt, zoo moet ook de ziel v/aarüjk

en innerlijk aan Christus deel krijgen, opdat zij door Zijne

kracht tot het geestelijke leven gesterkt worde, hitussciien

bekennen wij dat dit geen ander eten is dsn dat des gelools,

gelijk ook geen ander kan verdicht worden. Maar tusschen

mijne en hunne woorden is dit onderscheid, dat eten bij

hen alleen is gelooven ; terwijl ik zeg, dat door te g e=

1 o o v e n Christus vleesch gegeten wordt, omdat Hij door
het geloof de onze wordt, en dat zoodanig eten de vrucht

en het gevolg is van het geloof. Of zoo gij het duidelij-

lijker wilt hebben uitgedrukt: bij hen is het eten het ge-
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loof zelf ; mij schijnt het toe, dat dit eten veeleer een

gevolg van het geloof is."

Mijns inziens leert Calvijn hier zeer duidelijk dat wij

onderscheid hebben te maken tusschen het geloof als

Il e b b e lij k h e i (1, en hetgeen daarvan het gevolg is, n.1.

het geloovig eten van Christus. Hij bestrijdt dege-

ne, die meenen dat eten hetzelfde is als jf e ! o o v e n,

zoodat zij die g e I o o v e n, dat is g e 1 o o v i g e n z ij n,

dus eten. Calvijn echter oordeelt, dat gelijk het eten
van het brood aan het lichaam' voedsel toebrengt, o p

dezelfde wijze door het eten des geloofs van

Christus het geestelijke leven versterkt wordt. Waaruit

dus blijkt dat Calvijn, om versterkt te worden bij het

Avondmaal, het niet alleen noodig acht een geloovige te

zijn, maar dat het tevens noodig is, dat de geloovige Chris-

tus door het geloof eet, als het middel waardoor Chris-

tus den zijnen voedt en onderhoudt, gelijk het lichaam

gevoed en onderhouden wordt door spijze, met onzen mond
gegeten.

Nergens stelt Calvijn deze geestelijke voeding zóó voor,

alsof Christus op het oogenblik van het gebruik van het

Sacrament eene actie volbrengt in den gebruiker, mits liij

een geloovige is, v,'aardoor dit Sacrament hem ten zegen

gedijt en versterkt, ook al merkt hij het niet.

Overal legt hij den nadruk op liet geestelijk eten, h.et

eten des geloofs.
Zoo zegt hij in § 34 o.a. nog met de woorden van Aii-

giistiniis: „Dan zal het ligchaam en bloed van Christus

voor een ieder het leven zijn, wanneer dat, wat in het

Sacrament zichtbaar genomen v/ordt, in waarheid zelf

g e e s t e lij k wordt gegeten, g e e s t e 1 ij k g e d r o n-

ken." Zoo ook in § 10: „En inderdaad. Hij biedt daar
de beteekende zaak aan en stelt die voor aan allen, die

aan dien geestelijken maaltijd aanzitten ; ofschoon zij met
vrucht ontvangen wordt alleen door de gcloovigen, d i e

ecne zoo groote milddadigheid met een
r e g t geloof en dankbaarheid des li a r t e n
aa n n e m e n,"
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Ook nog in § 34 haalt hij aan de woorden van Augus-
tinus, overwegende Joh. 6 : 50: Die Mijn vleesch eet en

Mijn bloed drinkt, zal in der eeuwigheid niet sterven, na-

melijk : die de kracht van het Sacrament eet en niet

slechts het zigtbaar Sacrament, en dat wel inwendig en

niet uitwendig ; die met het hart eet en niet
met de tande n."

Dit geestelijk eten en drinken wordt hier geenszins voor-

gesteld op de wijze van wijnstok en ranken. Want of-

schoon de geloovigen met Christus vereenigd zijn en de

Heere Jezus die vereeniging voorstelt onder het beeld van

den wijnstok en zijne ranken, zoo worden zij toch volgens

Calvijn niet op dezelfde wijze gevoed, maar als r e d e 1 ij-

k e schepselen, door den Heere Jezus met den mond des

geloofs geestelijk te eten. En evenals een honge-

rige de natuurlijke spijs niet kan eten, zonder den smaak
daarvan te hebben en verkwikking te gevoelen,
evenzoo wordt een geestelijk hongerige in het geestelijk

eten, den smaak des geloofs gewaar, gelijk Calvijn zegt

in § 33 : „Ik ontken dat het (n.1. het vleesch van Chris-

tus) kan gegeten worden zonder den smaak des ge-

loofs."
En wanneer Calvijn (zie § 33) nu zegt : „En dit is de

zuivere eigenschap van het Sacrament, die de geheele we-
reld niet kan verbreken, dat het vleesch en liet bloed van

Christus den onwaardigen even zoo zeker gegeven wordt

als aan Gods uitverkorene geloovigen ; echter is het ook

waar dat, gelijk de regen, op eene harde rots vallende,

wegvloeit, omdat zij in den steen niet kan indringen, zoo

ook de goddeloozen door hunne hardheid de genade Gods
afstooten, zoodat zij tot hen niet doordringt," — dan wil

hij zeggen, dat de genade van Christus in den dooden

zondaar door Zijne hardheid niet kan indringen, evenmin

als de regen kan indringen in een harden rots, en dat er

dus geloof in het hart moet zijn ;
— maar hij wil daarom

niet zeggen, dat het aanwezig zijn van het geloof vol-

doende is. Want even als hij hier niet zegt, dat de genade

Gods, op g e 1 ij k e w ij z e als de regen op een rots,
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afstuit op het harde hart des goddeloozen, maar zegt

dat de goddeloozen door hunne hardheid de genade Gods

afstooten, zoo dringt de genade Gods in den geloo-

vige niet anders in, dan wanneer zij die genade door een

oprecht geloof aannemen. Niet zóó, alsof de Heere,

die het geloof aan Zijne uitverkorenen uit genade schonk,

nu nog Zelve van den geloovige afhankelijk zou zijn, in

het toebrengen Zijner genade, maar zóó, dat de Heere, die

aan het geschonken geloof de eigenschap eener
noodzakelijke behoefte aan geestelijke spijze heeft

medegedeeld, door middel van het geloof of

den mond des geloof s, die zich uit den drang
der innerlijke behoefte van zelf opent om de

genade Gods aantenemen, aan den geloovige Zijne genade

tot versterking toebrengt. Dit aannemen is dus het n a=

tuurlijk gevolg van het geloof des harten, even als

het gebruik van spijze het natuurlijk gevolg is eener licha-

melijke behoefte.

Sprekende over de vermanende opv^ekking, w^aartoe de

Heere gewild heeft dat het Sacrament des Avondmaals ons

zou dienen, zegt Calvijn (zie § 38) o.a. : „Wij kunnen

door geen andere krachtiger zoo tot zuiverheid en heilig-

heid des levens, als tot liefde, vrede en eensgezindheid

worden aangezet en ontstoken."

Voorts aan het einde van § 38: „Want hoe kon er

scherper spoor gebruikt worden om onder ons wederkee-

rige liefde te verwekken dan deze, dat Christus, Zichzelven

aan ons schenkende, niet alleen ons door Zijn voorbeeld

noodigt dat wij ons onderling aan elkander zullen toewij-

den en overgeven; maar ook in zoover Hij Zich aan ons

allen gemeen maakt, tevens teweeg brengt dat wij allen in

Hem één zijn."

Hierop laat hij dan volgen in §39: „Hierdoor wordt

zeer wel bevestigd hetgeen ik elders gezegd heb, dat de

regte bediening van het Sacrnment niet bestaat zonder

woord. Elk nut toch, dat uit het Avondmaal ons voort-

komt vereischt een woord ; hetzij wij in het geloof ver-

sterkt, hetzij wij in de belijdenis geoefend, hetzij wij tot
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onzen pligt opgewekt moeten worden, zoo is daartoe de

prediking des Woords noodig. Dus kan er in het

Avondmaal niets geschieden dat meerver=
k e e r d is, dan wanneer het in e e n e stomme
handeling veranderd wordt; hetgeen onder de

dwingelandij van den Paus gebeurd is."

Calvijn noemt de woorden der instelling (zie § 39) „een

levendige verkondiging, die de hoorders stichten, inwendig

tot hunne harten doordringen en in dezelve ingedrukt worden

en daar beklijven most, mitsgaders hare kracht moet be-

toonen in de vervulling van lietgeen zij toezegt." „In het

verzwijgen van de woorden der instelling (zegt hij verder)

ligt misbruik en gebrek. Daarom wil hij t e g e 1 ij k met
het teeken de rechte verklaring van het Sacrament

hebben zamen gevoegd : „hidien (zoo vervolgt hij) de belof-

ten worden voorgesteld en de verborgenheid van het Sa-

crament vermeld, opdat z ij die het ontvangen
zullen, het met vrucht mogen ontvangen,
zoo hebben wij niet te twijfelen dat het eene ware heili-

ging is."

Dus wil Calvijn niet dat de Dienaar des Woords bij

het Avondmaal zal terugtreden in den zin waarin Dr. Kuyper

dit bedoelt, n.1. om bij het Avondmaal te zwijgen en alzoo

naar zijne voorstelling, de Avondmaalgangers geheel over

te laten „aan de werking van Christus op hunne harten ;"

maar zeer zeker wèl in den zin waarin de Apostel

Paulus het bedoelt, n.1. om bij de verkondiging des Evan-

gelies, zoowel als bij de bediening der Sacramenten zijne

rede en zijne prediking niet te doen zijn in bewegelijke

woorden der menschelijke wijsheid maar in betooning des

geestes en der kracht, niets willende weten dan
Jezus Christus en dien gekruisigd. 1 Cor. 2

:

1—5.

Ten aanzien van de zelfbeproeving zegt Cs.\v\\n{ziQ§ 40)

met het oog op het bevel van Paulus om zich zelven te

beproeven vóór dat men van liet brood eet of van den

drinkbeker drinkt, dat Paulus gewild heeU, „dat een ieder

tot zich zelven inkeeren en overwegen zal, of hij met een
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weinig vertrouwen zijns harten berust op de zaligheid die

door Christus verworven is ; of iiij die zaligheid met de

belijdenis zijns nionds erkent; voorts of hij door de beoefe-

ning van onschuld en heiligheid streeft om Christus na te

volgen ; of hij naar Zijn voorbeeld bereid is zich aan de

Broederen over te geven, en zich mede te deelen aan

degenen met wie hij aan Christus gemeenschap heeft
;"

zoodat dus waarachtige zclfbeproeving vooral gaan moet

hierover, of wij ook zoodanige vruchten dragen, als de

noodzakelijke kenmerken zijn van een oprecht geloof.

Zij die tot het houden des heiligen Avondmaals dwang
willen uitoefenen, vinden in Calvijn geen steun. Hij toch

zegt in § 46: „Niemand moet, het is zoo, tot het Avond-

maal worden gedwongen, maar nogthans moeten allen

daartoe vermaand en aangespoord worden ; ook behoort

de traagheid der onaclitzamen te worden bestraft."

Brakel schrijft over het heilige Avondmaal geheel in den-

zelfden geest als Calvijn. Hij zegt op blz. 990 van het 1ste

deel zijner „Redel. Godsd." § § 10 en 11 : „God heeft in

de geloovigen tv^eeërlei leven gegeven : een natuurlijk,

hetwelk zij met alle menschen gemeen hebben, en een

geestelijk leven, bestaande in de vereeniging der ziel met

God. Tot dit tweeërlei leven, geeft God den Zijnen ook

tweeërlei voedsel ; tot onderhoud van het natuurlijke, spijs

en drank, van welke brood en wijn de voornaamste zijn
;

tot onderhoud van het geestelijk leven geeft God ook spijs

en drank, welke is Christus. Door de natuurlijke spijs en

drank, brood en wijn, beeldt de Heere af de geestelijke,

namelijk Christus licliaam en bloed ; omdat gelijk brood

en v/ijn eene voedende en verkwikkende kracht hebben,

als de mensch die nuttigt, dat ook alzoo Chris-

tus ligchaam en bloed, dat is Zijn lijden en sterven, door
het geloof aangenomen, het geestelijk leven voe-

den, versterken en verkwikken. Eet vrienden, drinkt en

wordt dronken, o liefste. Hgl. 5:1.
„Dewijl deze teekenen niet alleen afbeeldende, maar ook

verzegelende zijn, zoo neemt de geloovige die ook aan als

zegelen en drukt ze op zijn hart op den grond van de



294 HET HEILIGE AVONDMAAL.

belofte, en gelooft dat Christus lichaam voor hem is ver-

broken en Zijn bloed voor hem is vergoten ; dat hij daar-

door vergeving der zonden heeft, en dat hij deel heeft aan

Christus, en aan al de goederen des verbonds, in Christus

dood bevestigd. Dus ontvangt een geloovige, de teekenen

nuttigende, en het teeken met de beteekende zaak vereeni-

gende, Christus, merkt de teekenen aan als een trouwpen-

ning van Christus liefde tot hem, van Zijne verdiensten voor

hem en van Zijne onveranderlijkheid om hem die tot in

eeuwigheid deelachtig te maken, en dus is deze geestelijke

spijs en drank hem tot voeding en verkwikking in het gees-

telijke leven."

Brakel legt dus ook, evenals Calvijn, den nadruk op het

n n 1 1 i g e n van de spijs, wanneer ze ons dienen zal tot

verkwikking en versterking, en dat daartoe het lichaam en

bloed van Christus als de geestelijke spijze door het
geloof tot versterking en verkwikking moet worden
aangenomen.
En nu is het wel waar, dat stellig niemand der Avond-

maalgangers ontkennen zal, zoodat elk hunner dus gelooft

en aanneemt, dat het lijden en sterven van Christus is de

eenige grond der zaligheid, en dat wij met het lichaam en

bloed van Christus geestelijk gespijsd en gelaafd moeten

worden ten eeuwigen leven ; maar het is toch waarlijk een

groot onderscheid, of de Avondmaalganger onderstelt
een geloovige te zijn en dus, onderstellende tot

het lichaam van Christus te behooren, aanneemt dat hij met

het lichaam en bloed van Christus op dat oogenblik gevoed

wordt ook al merkt hij van verkwikking en versterking zijner

ziel niets, — dan of hij als een hongerige en dorstige den

mond des geloofs opent, Christus door het geloof aanneemt

zich vastklemt aan Zijne onwankelbare beloften, en door

het geloof, waarvan de Heilige Geest hem getuigenis geeft,

zich verzekerd houdt van de trouw zijns Heeren, aan hem
beteekend en verzegeld door de teekenen des Avondmaals,

waardoor hij zich waarlijk verkwikt en versterkt gevoelt

in 't geloof, en, gedrongen door de liefde, de zonde in

zich in haren oorsprong en in hare eerste bewegingen
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beweent, zich daarvan met verfoeiïng van zichzelven, af-

keert, om alleen Christus toe te behooren, in Zijne onuit-

sprekelijke schoonheid zich te verlustigen en met vrijmoe-

digheid Zijne deugden te vermelden.

Op blz. 1019 zegt Brakel : „De ware geloovigen alleen

hebben voor zichzelven regt aan de beloften, aan Christus,

aan de gemeenschap der heiligen, en zoo ook aan de bond-
teekenen ; maar de Kerk oordeelt niet van het inwendige

;

de kennis van eens anders wedergeboorte is de grond niet

waarop zij iemand aan de heilige tafel laat gaan ; maar
zij laat toe allen, die verstandige belijdenis doen van de

ware leer des Evangelies, en die een leven leiden, dat met
de belijdenis overeenkomt."

De Kerk kan nimmer oordeelen over hetgeen voor haar

verborgen is. Daarom heeft zij alléén te letten op de
zuivere belijdenis des monds en op het leven dat met die

belijdenis overeenkomen moet. Maar al kan en mag de

Kerk niet oordeelen over het hart, toch moet zij zeer ernstig

op een nauw zelfonderzoek aandringen, uit het Woord van

God aantoonende de eigenschappen van het oprecht geloof

en waaraan het schijngeloof te kennen is, opdat toch nie-

mand tot zijne eeuwige schade zich valschelijk geruststelle,

en de ware geloovigen tot volharding op den weg des
geloofs mogen worden aangemoedigd.
Voor oprechte, doch bekommerde zielen, zal het zeker

niet ondienstig zijn hier te vermelden, wat Brakel ten

hunnen behoeve zegt op blz. 1031 : „Men heeft niet noo-
dig eer men aangaat (n.1. aan het Avondmaal), eene vol-

komene, vaste, werkzame verzekering, zonder bekommer-
nis, dat men in den staat der genade is, en een weder-
keeren op die verzekering ; maar het is genoeg dat men
overtuigd is van de uitgaande daden des geloofs en der

bekeering, al durft men dit besluit daaruit niet opmaken

:

ik geloof, ik ben bekeerd. Een waar geloovige zal in zich

bevinden, a. dat hij met geheel zijn hart, den eenen tijd

wel gelooviger dan den anderen tijd, uitgaat naar den
Heere Jezus, om door Zijn bloed geregtvaardigd, om door
Zijne volbrenging van de wet met Zijne heiligheid bekleed,
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en door Zijnen Geest veranderd en geheiligd te worden

;

dat hij naar Jezus uitziet, verlangt, roept, loopt, wacht,

zich aan Hem daartoe overgeeft; dat hij tegen het onge-

loof worstelt, en zoekt Jezus in het hart te brengen, en

om verzekerd te worden, dat men in Hem gelooft, en deel

heeft aan Hem en Zijne goederen.

b. Hij zal bevinden dat hij niet tevreden kan zijn met

te gelooven dat hij genade verkregen heeft, maar dat hij

met geheel zijn hart begeert de bezitting, het genot, den

smaak van de goederen des verbonds ; dat hij verheft op

eene dadelijke vereeniging met God, op een leven met

een indruk van des Heeren tegenwoordigheid, op vrede

der conscientie, op de liefde en vreeze des Heeren. Als

hij dit mist, zoo is hij ontroerd ; heeft hij het verloren, hij

kan niet rusten, totdat hij het wederom bekomt, -want het

is zijn leven, zijne zoetheid, zijne zaligheid.

c. Hij zal in zich vinden eenen haat en afkeer van de

zonde, eene smart als hij zondigt, een telkens weer op-

staan, een loopen naar het bloed van Jezus tot verzoening,

een lust en liefde om den Heere welbehagelijk te leven.

Hij bevindt in zich eenen strijd tusschen vleesch en geest

;

dat de aardsche begeerlijkheden liem gedurig tot de aarde

en van God aftrekken, en dat de geest, het herboren ge-

deelte, het geestelijk leven dat in hem is, hem gedurig

wederom van de zonde tot God trekt, en dat in dezen

strijd dan het vleesch tot zijne smart de overhand heeft,

en somtijds tot zijne blijdschap de geest. Als iemand in

waarheid deze gestalten en werkingen in zich bevindt, zoo

is hij in staat om ter tafel toe te treden, al heeft hij de klare

verzekering niet; daaraan hapert het vele geloovigen, of door

onkunde van het Woord, of door de zwakheid van het his-

torisch geloof, of door vrees dat ze zich bedriegen mogten,

of dat ze bij de genaden nog zoovele zonden zien. De
zoodanigen mogen hier 'niet wegblijven, maar zijn verpligt

om onder de feesthoudende menigte toe te treden, om door

het gebruik van de teekenen verzegeld te worden van de

beloften, die aan zulken, als nu gemeld, gedaan zijn."

Door welke beweegredenen de ware geloovigen tot de
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genieting van het heilig Avondmaal gaande gemaakt wor-

den, en op welke wijze zij daarbij in 't geloof versterkt wor-

den, beschrijft Brakel o.a. op blz. 1027 § 9 : „In het heilig

Avondmaal oefent men gemeenschap met Christus. Daar-

naar is immers al uw verlangen, daarin is immers uw
leven, over het gemis is immers de ziel ontroerd ; daar

verzekert de Heere Jezus de geloovigen van hun deel aan

Hem en van Zijne liefde tot hen ; daar werkt de Heilige

Geest doorgaans gevoeliger, en toont hun aan de eene

zijde de beloften en de hoedanigheden dergenen, die erfge-

namen van dezelve zijn, en aan den anderen kant toont

Hij hun genaden, die in hen gelegd zijn, en doet hen alzoo

uit het Woord het besluit opmaken : aan die zoo en zoo

zijn, belooft de Heere zulke en zulke zaken ; nu, ik bevind

in de tegenwoordigheid Gods zulke en zulke gestalten in

mij ; zoo zijn dan die en die beloften voor mij, en de

Heere is waarachtig, dus zal Hij ze ook aan mij vervullen.

De geloovigen merken daarbij de teekenen in het heilig

Avondmaal aan als een zegel en trouwpenning, hun verze-

kerende, dat zij waarlijk Christus eigen zijn, en dat Chris-

tus de hunne is. Hier werkt de Heilige Geest onmiddelbaar,

en getuigt met hunnen geest dat ze Kinderen Gods zijn,

en drukt hun, èn Woord, èn zegel èn be=

sluit zoo krachtig op hun hart, dat ze we=
ten dat de Heere Jezus hen liefheeft, en

daardoor wordt hunne liefde wederom tot Hem gaande, en

oefent aldus eene vertrouwelijke gemeenschap met Christus.

Ziet hiervan 1 Cor. lO : 16: De drinkbeker der dankzeg-

ging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet eene

gemeenschap des bloeds van Christus ? Hei brood dat

wij breken, is dat niet eene gemeenschap des ligchaams

van Christus ? Hierdoor moet immers een geloovige gaan-

de gemaakt worden tot genieting van het heilig Avond-

maal."

Op deze wijze oefenen de ware geloovigen aan het

Avondmaal met Christus gemeenschap, eten en drinken zij

Hem door het geloof en worden in hun geloof versterkt

en daardoor meer bekwaam gemaakt om zich zelven te
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verloochenen, hun kruis gewillig op zich te nemen en

Jezus ootmoedig nalevolgen. Een rechte gestalte des harten

is daartoe volstrekt onmisbaar, waarom ook zelfs de verst

gevorderde geloovigen daarnaar zeer ernstig hebben te

staan, .en waartoe eene ernstige zelfbeproeving, ook voor

den meest in 't geloof bevestigden christen, zeer noodig is,

zoolang hij hier met de listen des Satans, de begeerlijkhe-

den zijns vleesches en niet het minst met het ongeloof, dat

tot zijne bittere droefheid in hem nog overgebleven is, te

worstelen heeft.

Van Mastricht beschrijft in zijn vroeger door mij aange-

haald werk op blz. 660 en 661 op uitnemende wijze de

vereischten in zulk eenen, die waardiglijk en met vrucht

het heilige Avondmaal ontvangen zal. De vereischten van

zulk eenen (zegt hij) die waardiglijk communiceeren zal^

zijn: „1. Dat hij waarlijk zij onder het Verbond der ge-

nade : want het heilig Avondmaal is een teeken en zegel

van het Verbond der genade, hetwelk derhalve aan nie-

mand toekomt, dan aan diegenen, die in dat Verbond reeds

zijn ingevoerd en der beloftenisse deelachtig zijn. Hierom

wierd ook tot het voorbeeldige Avondmaal, dat is tot het

Pascha (waarmede van Mastricht niet zeggen wil dat het

Pascha slechts een schaduw was van wat het Avondmaal

in werkelijkheid is, zie blz. 206 en 207 hiervoor, maar dat

het dezelfde beteekenis had en daarvan dus niet wezenlijk

onderscheiden was) niet toegelaten eenige vreemdeling of

onbesnedene, gelijk onder het Nieuwe Testament niet toe-

gelaten wordt een niet-gedoopte (Hand. 2 : 41, 42.) 2. Een

genoegzame kennis van God, van den Middelaar, van den

weg der zaligheid, en inzonderheid ook van die dingen,

welke bijzonderlijk dit Sacrament betreffen ; daarom dat

hij niet alleen geen Verbondgenoot kan zijn, die van alle

kennisse der fondamenteele leerstukken verstoken is, maar

ook, omdat hij het lichaam van Christus niet onderscheiden,

noch zich zelven beproeven en onderzoeken kan (1 Cor.

11: 28, 29) 3. Een ware en opregte boetvaar=
digheid en bekeering, zoodat hij, die communi-

ceeren zal, zijne zonden en daaruit voortspruitende ellende,
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diep gevoel e, voor God ootmoediglijk belijde en van

de zonden eenen ernstigen afkeer en afschrik hebbe : ver-

mits niet alleen liet voorbeeldige Avondmaal, of het Pascha

niet gegeten moest worden zonder bittere kruiden, maar

ook het Pascha van het Nieuwe Testament, namelijk het

heihg Avondmaal, niet zonder vermelding en verkondiging

van Christus dood (1 Cor. 11 : 26), welke zonder eene

erkentenisse, gevoel, belijdenisse en verfoeijing der zonde

niet regt en behoorlijk geschieden kan. 4. Een levendig
en krachtdadig geloof in God, als ons hoogste

einde, en in Christus, als den eenigen Middelaar ; v e r»

mits wij buiten zulk een geloof Christus,
die ons in het heilig Avondmaal wordt
aangeboden, (Matth. 26 : 26 neemt, dit is mijn lig-

chaam) niet kunnen aannemen of geestelijk
eten of met Hem vereenigd worden. 5. Een

ernstig en ongeveinsd voornemen, waardoor men heiliglijk

aan God belooft en aan Hem als met een zegel verzegelt,

dat men alle zonde, welke zoo zeer tegen God strijdig is,

zorgvuldiglijk en godvruchtiglijk zal mijden en in tegendeel

zich op alle en allerlei deugden toeleggen. Hiertoe moest

men in de voorbereiding tot het voorbeeldige Avondmaal,

of tot het Pascha, zoo zorgvuldig en naarstig zoeken naar

en weg doen alle oude zuurdeesem, opdat wij in het

Pascha van het Nieuwe Testament, den ouden zuurdeesem

uitgezuiverd hebbende en een nieuw deeg geworden zijnde,

feest mogen houden in de ongezuurde brooden der opregt-

heid en der waarheid 1 Cor. 5 : 7, 8, inzonderheid, dewijl

wij niet tegelijk deelachtig kunnen zijn der tafel des Heeren

en der tafel der duivelen, 1 Cor. 10 : 20, 21, en ook de

gemeenschap van Christus met Belial volstrekt onbestaan-

baar is. 6. Een broederlijke liefde tot den naaste, omdat

wij in het heilig Avondmaal eens broods met hem deel-

achtig worden, en in hetzelfde geheimzinnige ligchaam

ingelijfd worden. (1 Cor. 10 : 17 en 12 : 13.) Hierop zagen

de liefde maaltijden der ouden, van welke Paulus gewag

maakt 1 Cor. 11 : 21, 22; en de vergeving der zonden,

welke wij zoeken en verkrijgen in het gebruik des heiligen
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Avondmaals (Matth. 26 : 28), is met eenen onscheidbaren

band verknocht met de wederzijdsche verzoening, vergeving

en liefde tot den naaste (Matth. 6 : 12, 14 en 18 : 35

vergel. kapt. 5 : 23, 24.) 7. Een brandende begeerte,

honger en dorst, om het verbond te vernieu=
wen met God, om te eten en te drinken het 1 i g=

chaam en het bloed van Christus, of om ge-

meenschap te verkrijgen met Christus; hoedanig eene

begeerte in Christus zelven gemerkt wordt (Luk. 22 : 15)

en V o 1 s t r e k t n o o d z a k e I ij k is, om Christus deel-

achtig te worden. (Matth. 5:6; Jes. 55 : 1 ; Openb.

22 : 17 vergel. Ps. 42 : 2.)

Deze woorden van van Mastricht geven duidelijk te

kennen, dat een rechte Avondmaalganger : 1° een waar

gdoovige, een door den Heiligen Geest uit God
geborene moet zijn ;

2". een rechte kennis moet

hebben van de fundamenteele leerstukken, waarop zijne

hope gebouwd is, zonder welke hij buiten staat is het

lichaam des Heeren te kunnen onderscheiden ;
3"^. een

diep gevoel moet hebben van zijne zonde en daaruit

ontstane ellende, om alzoo met een ootmoedig hart
zijne zonde oprechtelijk voor God te belijden, zo/zcfer we/A:e

de verkondiging van den dood van Christus niet recht en

behoorlijk geschieden kan ; 4". een levend geloof moet

hebben, omdat Christus, die ons in het heilig Avondmaal

wordt aangeboden, door het geloof aangenomen
en geestelijk gegeten moet worden ; b^K vervuld

moet zijn meteen ernstig en ongeveinsd voornemen,

om zich geheel den Heere toe te wijden en alle zonde

zorgvuldig en godvruchtiglijk te mijden, overeenkomstig den

heiligen eisch van het genadeverbond ten aanzien van

eiken bondgenoot ; &\ een vurige liefde moet hebben

tot zijne naasten en van harte bereid zich moet
gevoelen, om te vergeven een iegelijk die hem schuldig

is, zonder welke oprechte zielsgestalte, niemand de verge-

ving der zonden zal verkrijgen, die in het gebruik des

heiligen Avondmaals gezocht wordt; 7^. een brandende
begeerte, honger en dorst moet hebben, om het
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verbond met God te vernieuwen, om geeste-
lijk te eten en te drinken het lichaam en bloed

van Christus, als volstrekt noodzakelijk om Chris-

tus deelachtig te worden.

Deze eigenschappen geven alle te kennen niet alleen de

noodzakelijkheid van het geloof, waardoor als door een

deur Christus opening heeft, om Zijne hemelsche kracht tot

opwekking en versterking den geloovige in te storten,

maar tevens een zoodanige werkzaamheid van dat
geloof, waardoor de geloovige Christus geestelijk
eet en drinkt. Hem aanneemt en met Hem
gemeenschap heeft, zonder welke geloofswerkzaam-

heden Christus niet wordt ontvangen, maar door welk
middel het den Heere behaagt zich aan de Zijnen te

genieten te geven op gelijke wijze, als wij de smaak en

de kracht der spijze genieten, mits door onzen
mond gegeten.
Dat de Bedienaar des Avondmaals zich bij het Avond-

maal moet terugtrekken in den zin van niet te spreken en

niet de beteekenis van het Sacrament onder het gebruik te

verklaren, is naar het mij voorkomt mede niet het gevoelen

van van Mostricht. Immers hij zegt op blz. 633 van zijn

genoemd werk : „Het Lam, dat gegeten moest worden
met godvruchtige 't zamenspraken, rakende de beteekenis

van dit Sacrament, aangaande de verlossing uit de Egyp-
tische dienstbaarheid enz., beteekende, dat Christus gege-

ten moet worden met vermelding en verkondiging
van Zijnen dood." Uit deze zijne woorden volgt dus, dat,

gelijk het Pasclia onder het O. T. met godvruchtige 't za-

menspraken gegeten moest Vv^orden, hij wil, dat ook onder
het gebruik van het brood en den wijn bij het Avond-
maal, de beteekenis van dit Sacrament aangaande de ver-

lossing door het lijden en sterven onzes Heeren Jezus

Cln-istus door den Dienaar moet worden verklaard.

Ook van der Kemp beschrijft de wijze, waarop de ge-

loovige bij het gebruik des Avondmaals versterkt wordt, in

zijn meer door mij aangehaald werk, blz. 563, alwaar hij

zegt : „Omdat dan dit geestelijk eten en drinken van Chris-

ét '&'
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tus vleesch en bloed van weinigen verstaan wordt, vraagt

de Onderwijzer in de 76 vrage, wat dit te zeggen zij ? Het

is dan (a) Met een geloovig harte het gansche lijden en

sterven van Christus aan te nemen en daardoor vergeving

der zonden en 7 eeuwig leven te verkrijgen. Hij wordt met

Zijne offerande den zondaar aangeboden en toegereikt tot

alle zielheil ; de zondaar, dit vernemende, eigent en neemt

Hem en Zijn Offer aan door 't geloof, gelijk een hongerige

en dorstige de aangeboden spijs en drank aanneemt en

zich eigen maakt ; daarom roept Hij, Jes. 55 : 1 : d Alle

gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld

hebt, komt koopt en eet, ja komt koopt zonder geld en

zonder prijs wijn en melk. Als Hij van Zichzelven, als het

brood uit den hemel en van 't geloof in Hem gesproken

had, verklaart Hij dat geloof door de gelijkenis van Zijn

vleesch te eten en Zijn bloed te drinken. Joh. 6 : 32—63."

Voorts zegt hij op blz. 564: „Gelijk Hij (n.1. Christus) 't

gebroken brood en den wijn gaf te eten en te drinken,

geeft Hij zijn vleesch en bloed te eten en te drinken; gelijk

men 't brood etende en den wijn drinkende, zich eigen

maakt, met zich vereenigt, daardoor zich versterkt en ver-

lustigt, maakt men zich ook Christus lijden eigen, men
vereenigt er zich mede, men versterkt er zich door en men
verlustigt er zich in. Dit is niet genoeg, maar tot de veree-

niging behoort ook de zamenvoeging van het teeken met de

beteekende zaak door het ligchamelijk gebruik der teekenen

en door 't geestelijk gebruik van de beteekende zaak

door 't geloof. Terwijl men met den mond het brood eet

en den wijn drinkt, is de ziel door en onder dit eten en

drinken bezig met haar geloof om zich tot Christus te ver-

heffen en Zijn vleesch en bloed te eten en te drinken."

Ook volgens van der Kemp worden de geloovigen aan

het Avondmaal dus versterkt, niet alleen wijl ze als geloo-

vigen met het lichaam van Christus vereenigd zijn, en uit

Hem als het Hoofd op dat oogenblik versterking ontvangen,

gelijk de ranken door vereeniging met den wijnstok uit den

wijnstok de levenssappen ontvangen ; maar wijl ze Christus

vleesch en bloed, als de geestelijke spijze hunner zielen
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met den in oud des geloofs eten en drinken,
door middel waarvan de Heere hen bij het gebruik
versterken wil, gelijk een hongerige en dorstige de aange-

boden spijs en drank aanneemt en zich t o e ë i=

gent, en door het gebruik daarvan versterkt

wordt.

Op gelijke wijze spreekt ook Ursimis over het geestelijk

eten en drinken des lichaams en bloeds van Christus in

zijn „Schatboek", handelende over de 79ste vraag en het

antwoord van den Catechismus

:

„De vergelijking des broods en des ligchaams van Chris-

tus (zegt hij) bestaat voornamelijk hierin: 1. Gelijk het

brood en de wijn het ligchaam voeden, alzoo voeden het

igchaam en bloed van Christus de ziel. II. Gelijk het

brood en de wijn door den mond ontvangen en genuttigd

worden, alzoo het ligchaam en bloed door het geloof,

welke de mond der ziele is. III. Gelijk het brood

niet geheel opgeslokt wordt, maar gebroken zijnde, ge-

kauwd en gegeten wordt, alzoo wordt het ligchaam van

Christus, aan liet Kruis geslacht zijnde, ontvangen of g e=

n u 1 1 i g d. IV. Gelijk het brood en de wijn niet profiteert

degenen die zonder appetijt eten, maar dat men honger
en dorst tot de tafel moet medebrengen, alzoo is het

ligchaam en bloed van Christus niet nut, dan alleen

degenen, die hongeren en dorsten naar de gerechtig-

heid. V. Gelijk uit veel koornkens een brood wordt en

uit vele bezien de wijn, alzoo worden wij vele tot één

ligchaam door deze teekenen vereenigd met Christus en

onder ons zelven."

Het is alsof wij Calvijn liier hooren spreken : „Geen nut

of voordeel brengen ons de Sacramenten aan, tenzij het-

geen ons daarin wordt voorgesteld met een waar ge=

oof aangenomen wordt. Opdat gij dan niet tiet

teeken, zonder de betezkende zaak, maar de zaak zelve

mQt het teeken hebben moogt, zoo nicct pij liet woord der

belofte, dat daarin is opgesloten, door het geloof
aangrijpen: Want wij eten Christus naar behooren en

tot zaligheid eerst dan, wanneer w ij Hem g e k r u i=
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sigd eten en de kracht van Zijnen dood met
een levend gevoel aangrijpen."
Zoo leert ons ook Aegidius Francken, in zijn „Kern der

Christelijke leer" 32ste hoofddeel, 86ste vraag : „Hoe wordt
Christus dan in het Avondmaal gegeten ? Antw. Alleen

g e e s t e 1 ij k, door den mond des geloof s, v^aarmede
een waar dischgenoot Christus nuttigt."
Onze gereformeerde Vaderen geven dus van de wijze

waarop Christus de Zijnen bij het Avondmaal sterkt, een

geheel andere voorstelling dan Dr, Kuyper.

Immers Dr. Kuyper stelt zich die sterking voor op deze

wijze

:

De Gemeente, n.1. alle gedoopten, die dus alle voor
wedergeboren moeten gehouden worden, is met Christus

als haar Hoofd vereenigd, gelijk de ranken met den wijn-

stok. Door die vereeniging ontvangt zij al door de levens-

sappen uit haar Hoofd, welke levenssappen uit dat Hoofd
tot in al de leden van het lichaam doortrekken. Daardoor
wordt aldoor de Gemeente of het Lichaam van Christus

gevoed en versterkt en alzoo onderhouden, en wast dus in

haar Hoofd op tot heerlijkheid Gods.

Evenmin als nu die wasdom kan gevoeld of dadelijk

gemerkt worden, wordt ook van die voeding en verster-

king dadelijk niets gemerkt. Bij het Avondmaal
echter weet de Gemeente, dat op hetzelfde oogenblik, dat

zij de teekenen van brood en wijn ontvangt, van Christus,

haar Hoofd, eene werking uitgaat, waardoor het geloof,

schoon nóg zoo zwak en ingezonken, wonderbaar versterkt

en opgewekt wordt.

Het geloof is de deur, waardoor Christus binnenkomt.

Heeft de avondmaalganger dus geen geloof, dan wordt hij

niet versterkt; maar ook, zoo er geloof is, d.i. zoo

het geloof als h e b b e 1 ij k h e i d slechts aanwezig is, dan

wordt dit geloof bij het Avondmaal gesterkt., ook zonder
dat hij er iets van merkt. Maar de w e t e n=

schap, dat Christus op het oogenblik van hetge=
bruik des Avondmaals het geloof op wonderbare wij-

ze versterkt, maakt het Avondmaal zoo wonderlijk bekorend.
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Buiten het Sacrament grijpt de werking van Christus

steeds ongemerkt plaats ; maar alleen bij het

Sacrament weet de geloovige van die werking af,

hoewel hij die werking van Christus op dat

oogenblik in zich niet ontwaren kan. Deze

wetenschap echter maakt dat het Sacrament voor den

geloovige een geheel eenig, gewijd en heilig karakter

draagt, waarbij het hem is of hij in de nabijheid van den

Zone Gods is geweest, 't geen hem vervult met innerlijke

verrukking.

De wetenschap dat Christus door middelvan het

Sacrament als instrument, Zijne genadewerking in de ziel

van den geloovige indraagt, maakt het Sacrament tot een

wonderlijke bekoring voor den geloovige waarbij het is

alsof de hemelen hem opengingen, en alsof hij den Midde-

laar Zijn Hoogepriesterlijk werk, ziet volbrengen, waarvan

de indruk, ook bij dengene, die er zich geen
rekenschap van weet te geven, zoo overweldi-

gend en sterk is dat men onbewust gevoelt Jezus nooit

meer nabij te zijn geweest dan onder het Sacrament.

Hiertegenover kan ten dien aanzien, naar mijne innige

overtuiging, het gevoelen onzer gereformeerde Vaderen, in

overeenstemming met het Woord van God, op deze wijze

omschreven en uit hunne geschriften bewezen worden, ge-

lijk ik meen te hebben bewezen

:

De Gemeente van Jezus Christus IS wedergeboren, en

gedoopt overeenkomstig de instelling haars Heeren. (1 Tim.

3 : 15; 1 Petr. 1 : 3—5; 1 Cor. 12 : 13; Art. 27 onzer

Belijdenis).

Deze Gemeente openbaart zich naar buiten, en is te

kennen door hare belijdenis en door haar leven. Zij is

met Christus, haar Hoofd, door het geloof vereenigd, gelij-

kerwijs de ranken met den wijnstok vereenigd zijn. Zij

wordt echter niet gevoed en onderhouden op dezelfde wijze

als de ranken uit den wijnstok ; maar Christus haar Hoofd,

in Wien zij leeft en uit Wien zij al hare levenskracht ont-

vangt, voedt en onderhoudt haar als redelijke schepselen

op redelijke wijze door het geloof.
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Elk der geloovigen heeft een geloofsmond ontvan-

gen, om Christus, uit Wien zij leven, geestelijk te

eten en te drinken. Buiten dit geestelijk eten en

drinken van Christus worden zij niet versterkt, óók niet

bij het gebruik der teekenen van brood en wijn bij het

Avondmaal; maar de natuur van het geestelijk leven

heeft altijd behoefte aan Christus, als de e e n i g e z i e 1 e=

s p ij z e, zonder welke de geloovigen niet kunnen leven-

Zij hongeren en dorsten naar die geestelijke ziele-

spijze, gelijk een hongerige naar brood en een dorstige

naar water, en gevoelen die zielehonger en' dorst even-

als ook een hongerige naar brood en een dorstige naar

water die honger en dorst gevoelt ; en zij openen bij dien

geestelijken honger en die geestelijke dorst even natuur=
1 ij k hunnen geestelijken mond, om Christus als hunne

geestelijke spijze en drank te ontvangen, als een hongerige

en dorstige den mond opent tot het ontvangen van brood

en water, en gevoelen zich daarna ook d a d e 1 ij k ver-

kwikt en versterkt, evenals ook een hongerige en dorstige,

na het gebruik van spijs en drank, zich dadelijk verkwikt

en versterkt gevoelt.

Dit gevoel moet echter wèl onderscheiden worden van

de bewustheid daarvan. Menig kind van God toch gevoelt

in zich een honger en dorst naar Jezus, en wordt nu en

dan in het geloovig toevlucht nemen tot Christus verkwikt

en versterkt, zonder dat hij zich levendig bewust is en hij

durft aannemen en zich verzekerd houden, dat dit de

vrucht is van een oprecht zaligmakend geloof. Zóó toch

óók het kind. Het gevoelt wel, maar niet met bewustheid.

De honger en dorst doet het schreien, maar niet met be-

wustheid ; het opent, als eene natuurlijke eigenschap den

mond, en ontvangt daardoor de moedermelk, doch onbe-

wust voor zichzelven ; echter niet voor de verder gevor-

derde of volwassen broeders en zusters.

Evenzoo is elk levendgemaakt kind van God, z o o d r a

het tot het gebruik der redelijkheid gekomen is, hongerig
en dorstig naar Jezus. Met nieuwe leven is geestelijk,

en kan zich dus niet zoo spoedig openbaren als het licha-
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nielijke leven, maar is afhankelijk van het gebruik der

redelijkheid.

Het zij dan bewust of onbewust, toch voedt en onder-

houdt Christus het geestelijke leven der Zijnen door Zijn

Woord en Geest, en verzekert hen daarvan door het ge-

bruik der heilige Sacramenten, waardoor Hij Zijn trouwbe-

loften aan hen beteekent en verzegelt. Daardoor, gelijk

ook door de bediening des Woords, wil Hij de Zijnen

versterken in 't geloof, hetwelk Hij doet, wanneer zij het-

geen door de Sacramenten beteekend en verzegeld wordt
door een oprecht geloof aannemen en zich
toeëigenen.
Wanneer hun dit mag gebeuren, dan worden zij de na-

bijheid van Jezus met bewustheid gewaar, en

weten zij zich daarvan zekerlijk rekenschap te
geven. De rust hunner ziel, die zij daarbij ondervinden,

bestaat (om met Comrie te spreken) in een geloovige en

gevoelige gewaarwording van de genadige vergiffenis van
al hunne zonden, alleen om Jezus genoegdoening, die zij

door het geloof hebben aangenomen en zich zelven in het

bijzonder toegepast ; waarbij zij ondervinden de uitstorting

van Gods liefde in de ziel door den Heiligen Geest.

Deze liefde uitlating (zegt Comrie in zijne Eigensch.)

raakt al de vermogens der ziel aan, door het genot waar-
van de ziel verzadigd, bevredigd en verhemeld wordt

;

waarbij de geloovige zich geheel aan Zijnen Verbonds-God
toevertrouwt, om zich door Hem te laten leiden en heiligen

naar Zijn Woord, waarin nu waarlijk al zijn lu.st is; onder
welk alles hij nu van zijne zijde het Verbond vernieuwt,

en alzoo verkwikt en versterkt, met meer nauwge-
zetheid en hartelijke liefde wandelt in de wegen zijns

Heeren.

Deze Gemeente van Jezus Christus openbaart zich echter

niet zonder vermenging met hypocrieten, dewelke in

de Kerk onder de goeden vermengd zijn en hierentusschen

van de Kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in

dezelve zijn (1 Cor. 11 : 19; 1 Joh. 2 : 19; Art. 29 onzer
Belijdenis.)
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Daarom, hoewel de Gemeente van Christus wedergebo-

ren is, zoo zijn toch niet alle gedoopten wederge-

boren, noch daarvoor te houden, maar moet de

Gemeente en moeten hare leden opgewekt worden tot

ernstige zelfbeproeving, niet alleen ten aanzien

van hunne verhouding tot elkander, maar óók ten aanzien

van de echtheid van hun geloof, of zij dit in

waarheid deelachtig zijn (1 Cor. 11 : 28, 2 Cor. 13 : 5,)

juist omdat onder hen alt ij d geveinsden zijn, die

den schijn hebben van te leven, doch tot de Gemeente

van Christus niet waarlijk behooren, en die nog dood,

geestelijk dood zijn.

Waren nu alle uitverkorenen tevens dadelijk wedergebo-

ren, dan zou die zelfbeproeving mogelijk alleen noodig

zijn ten aanzien van hunne onderiinge verhouding tot

elkander ; maar nu dit niet zoo is, en God de Heere

Zijn Woord doet prediken, om door de kracht Zijns

Geestes doode zondaars levend te maken,
zoowel als om de kinderen tot jongelingen, de jongelingen

tot mannen en de mannen tot vaders in 't geloof en door

het geloof in Christus te doen opwassen, nu mogen de

gedoopten niet misleid worden, door ze alle voor we-
dergeboren te houden en als zoodanig te behandelen, maar

moet het Woord Gods recht gesneden worden, om
de geveinsden te ontdekken, zoo mogelijk tot hun behoud,

en de ware geloovigen te bemoedigen, te vertroosten en

op te wekken tot volharding ten einde toe : Want wie vol-

harden zal ten einde toe, zal zalig worden.

Die zaligheid is het blij vooruitzicht der kinderen Gods.

In dat blij vooruitzicht kunnen zij hun kruis in hunnen

Jezus, als hun' Zaligmaker en hunnen hemelschen Bruide-

gom, geduldig, ja vroolijk dragen, en is 't hun een onuit-

sprekelijk vermaak den Naam van Christus ootmoedig te

belijden en God te verheeriijken in eenen godzaligen wan-

del, wetende dat ze Gods Aangezicht eenmaal, nadat dit

aardsche leven geëindigd zal zijn, in volmaaktheid aan-

schouwen zullen, en alsdan met het beeld van hunnen

hemelschen Bruidegom, Jezus Christus, ten volle verza-
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digd zullen zijn en blijven, om, verlost van alle zonde, den
Drieëenigen God op volmaakte wijze lof, dank en aanbid-
ding toe te brengen tot in alle eeuwigheid.

Appingedam, Nov. 1906





VERBETERINGEN.

Op blz. 33, regel 9, staat : „en als is het dan ook,'

moet zijn : „en al is het dan ook."

Op blz. 47, regel 15, staat: „óók het geloof," moet zijn

„óók tot het geloof."

Op blz. 86, regel 1 van ond., staat: „slaverij," lees

„slavernij."

Op blz. 133, regel 14, staat : „en naar zulks eene," moet

zijn : „en naar zulk eene."

Op blz. 150, regel 7, staat: „of en eere," moet zijn

„lof en eere."

Op blz. 178, regel 20, staat: van „Puersem," lees

„van Peursem."

Op blz. 181, in de drie laatste regels van ond., staat

„terwijl de rookende Vlaswiek, voor wat aan ons ligt, als

het teeken haar niet doet opgloren," moet zijn : „terwijl

de rookende vlaswiek, voor wat aan ons ligt, niet kan

opgloren, als het teeken haar niet doet opgloren."

Op blz. 195, regel 10, staat: „al ons," lees: „als ons."

Op blz. 195, regel 16, staat: „die die," lees: „dan die."

Op blz. 223, regel 13, staat : „te werken," moet zijn •

,te werken ?"

Op blz. 242, regel 15 en 16, staat „he zaad," lees:

„het zaad."

Op blz. 272, regel 17, staat: „gehee," lees: „geheel."

Op blz. 284, regel 1 van ond., staat: „at natuurlijk niet

aan," lees : „gaat natuurlijk niet aan."








